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1 Presentació 

1.1 Caracterització de la plana occidental catalana
1.1.1 Caracterització de l’espai geogràfic

El present treball d’investigació pren com a zona d’estudi la plana occidental catalana, no tant perquè 
aquesta presenti una homogeneïtat fisiogràfica global del territori sinó més aviat perquè permet una visió 
unitària d’una regió on el poblament s’estructura en funció d’una xarxa hidrogràfica existent i d’uns recursos 
potencials molt similars en la major part de l’àrea considerada. 
Els estudis i manuals clàssics de geografia s’han referit a aquesta àrea amb el nom de “plana de Lleida” 
(Solé Sabarís 1946, 7-22) o “plana al·luvial segrianenca” (Solé Sabarís 1958, 110-111), entenent com a tal 
l’àmplia plana que s’estén al voltant del curs inferior del Segre i els seus afluents. 
Manuals de geografia més recents ja han utilitzat el terme “planes occidentals de Catalunya” (Courtot 
1992, 313), terminologia que s’ha generalitzat en altres estudis específics sobre el paisatge vegetal que 
utilitzen ja la denominació de “plana occidental catalana” (Conesa 1994, 63). L’adopció del terme des de 
l’arqueologia va comportar l’aplicació d’una escala d’anàlisi geogràfica inèdita als estudis sobre poblament. 
Diferents treballs s’havien ocupat del conjunt del nord-est peninsular (Ruiz Zapatero 1985), de la globalitat 
de la província de Lleida (Maluquer 1945; Maya 1978), de comarques concretes o de conques específiques 
de determinats rius, però en cap cas s’havia considerat el conjunt de la plana occidental com una entitat 
coherent, des del punt de vista geogràfic i cultural, al llarg de tota la protohistòria abans dels anys 901.
La unitat geogràfica del terme “plana occidental catalana” inclou a dia d’avui les comarques de l’ Urgell, les 
Garrigues, el Segrià, el Baix Cinca, el Pla d’Urgell, part de la Noguera i la Llitera (també la zona coneguda 
com a Baix Urgell). És un ampli territori que limita amb els Prepirineus, a l’est amb l’altiplà de la Segarra i al 
sud amb les muntanyes Catalànides, mentre que per l’oest resta obert continuant la vall de l’ Ebre (Alonso 
1992, 27).

1.1.2 La xarxa hidrogràfica

Pel que fa a la realitat dels recursos naturals de la plana occidental catalana cal remarcar, en primer lloc, la 
importància de l’aigua. Molts jaciments protohistòrics de la zona se situaven en zones pròximes als cursos 
d’aigua més o menys constants, basses o estanys propers explotats amb tota seguretat per la comunitat. 
Aquest fet convertia la xarxa hidrogràfica en l’element que condicionava l’estructura de la distribució de 
poblament. Aquestes observacions són globalment correctes, tot i que alguns estudis referits al Segrià 
durant l’edat del bronze (Vàzquez 1994; Vàzquez 1996, 84-86) van permetre matisar aquest paradigma 
degut a les variacions observades durant les etapes més recents on només un 50% dels jaciments coneguts 
se situaven a menys de 2 quilòmetres dels cursos d’aigua. Aquesta dada és molt important ja que deixa 
entreveure com les comunitats de la plana podien resoldre les seves necessitats de consum d’aigua a partir 
d’altres recursos com deus, basses naturals o la pròpia capacitat tecnològica per recollir i emmagatzemar 
l’aigua de les pluges o dels torrents ocasionals (López 2000, 33).
1. El primer treball que va utilitzar aquest terme fou la tesi doctoral de Natàlia Alonso (1997). Tot i així, algunes investigacions sobre el procés 
d’iberització a Catalunya (Junyent 1976/1978, 179) havien individualitzat ja aquest territori com una “zona” amb característiques geogràfiques i 
culturals específiques a les que s’havia anomenat “planes occidentals”.



7

1. Presentació

La xarxa imperant a la plana occidental catalana és la xarxa pirinenca segrianenca formada pel Segre 
i els seus afluents, les Nogueres i el Cinca, que té una llargada de més de 200 km. Tant el Segre com 
aquests afluents seus s’obren pas per les muntanyes prepirinenques en mig de grans congostos, però 
al sortir del Prepirineu formen unes valls amples. No obstant això, el Segre, en el sector inicial de la 
depressió, forma unes valls amb vessants encara bastant abruptes, excavades en els terrenys gresosos i 
conglomeràtics. El Cinca o la Noguera Ribagorçana, que es troben més a l’oest, on els materials terciaris 
són menys resistents, formen de seguida paisatges plans que van des de l’Urgell a la Llitera.
Un cop arribats a la plana, aquests rius pirinencs la travessen sense rebre gairebé cap afluent, però amb 
una sèrie de rius de poca importància. Es tracta d’una petita xarxa hidrogràfica originada a l’interior de la 

Fig. 1.1 - Mapa de la l’àrea que ocupa la plana occidental catalana.

depressió, que segueix el pendent de les capes i, per tant, està orientada cap el centre de la conca (Alonso 
1997, 12).
La xarxa hidrogràfica autòctona de la plana està desorganitzada i reduïda a solcs gairebé sempre secs que 
acaben desapareixent per evaporació. 
Per altra banda, l’existència d’aqüífers subterranis està condicionada per tres factors fonamentals que són 
les precipitacions, l’orografia i la litologia, de manera que en ser escasses les precipitacions, com veurem 
en el següent punt, les aportacions ho són. Només la zona de l’ Urgell té un nivell freàtic superficial, de 
manera que constitueix el principal aqüífer de la zona. De totes maneres, cal destacar-ne la peculiaritat 
respecte a altres zones de la plana occidental ja que sempre se l’ha considerat com una zona amb unes 
condicions mediambientals menys apropiades per a la seva explotació. La manca de pendent suficient 
afegida al clima semi àrid de la zona haurien impedit el drenatge correcte de rius, cosa que hagués provocat 
la formació de nombrosos ventalls al·luvials divagants.
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Tot i així, la tònica general a la plana occidental és la manca d’aigua, que s’erigeix com un dels trets 
diferencials de la zona. Lluny dels rius principals cal recórrer a l’aigua de la pluja que tradicionalment es 
recollia en grans basses d’ús col·lectiu, que es coneixen des de la prehistòria recent.

1.1.3 L’evolució del clima i del paisatge

Els estudis sobte paisatge provenen del jaciment de Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca) (Burjachs 1993, 41-
43; Ros 1993, 45-47), pel que fa al bronze mitjà; el Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Segrià) (Ros 
1992, 483-493; Rovira et al. 1996/1997, 79-82) i Genó (Aitona, Segrià) (Burjachs 1998, 177-186; Ros 1998, 
189-190), pel que respecta al bronze final i dels Vilars pel que fa a la primera edat del ferro i època ibèrica 
(Alonso et al. 1994/1996, 329-339; Ros 1996b, 19-32). Finalment, també cal mencionar l’últim treball de 
síntesi (Vila 2010) al respecte que s’ha presentat en forma de tesina a la Universitat de Lleida i constitueix 
el primer estat de la qüestió sobre estudis de paisatge a la plana occidental catalana de la prehistòria fins a 
l’època moderna incloent-hi gran quantitat de dades encara inèdites. Malgrat tot, la realitat evidencia que la 
mostra de jaciments amb aquests tipus d’estudi encara és bastant reduïda. L’interessant és que cobreixen 
diacrònicament tota la protohistòria i, si més no, això ja permet poder detectar algunes tendències i canvis, 
sense, però, poder realitzar encara excessives generalitzacions i valoracions sobre aquest aspecte degut 
al reduït nombre de la mostra.
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Fig. I.2: Xarxa hidrogràfica principal de la plana occidental catalana
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Fig. 1.2 - Mapa amb els rius de la plana occidental catalana (extret de López 2000).

Tot i les limitacions actuals d’aquesta recerca (López 2000) una primera síntesi (Ros 1996, 19-32) va donar 
una primera visió de quin aspecte podria tenir el Baix Segre Cinca durant el bronze mitjà amb un paisatge 
dominat per formacions arbustives (màquies, garrigues, brolles...) acompanyades d’algunes pinedes de pi 
blanc, amb evidents signes d’antropització i sota un clima eixut.
Aquest paisatge presentarà alguns petits canvis quan entrem al període del bronze final. Fruit de l’antropització 
es produirà una distribució més clapejada de les formacions arbustives i el pi blanc. El paisatge, per tant, 
serà més obert i com a novetat veurem aparèixer espècies com el roure i els aurons indicant possiblement 
unes condicions climàtiques menys seques respecte el període anterior. 
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A les Garrigues, durant la primera edat del ferro, l’entorn sembla que té una cobertura forestal important 
amb alzines, roures i pins, juntament amb espais oberts ocupats per garrigues i vegetació arbustiva 
d’estepa. Els espais oberts amb vegetació baixa s’aniran estenent progressivament al llarg del període com 
a conseqüència de la pressió antròpica sobre el paisatge. Aquest fet provocarà que les alzines deixin pas 
al pi blanc que ja sembla ésser una espècie predominant durant el període de l’ibèric antic.
Aquests estudis dels carbons i dels pòl·lens es van complementar amb estudis geomorfològics2 que van 
proporcionar pel període estudiat els següents resultats:

• Del 2500-950 aC estaria caracteritzat per una fase càlida amb uns processos d’erosió pronunciats. 
Aquest moment es correspon amb un clima subboreal. 

• El període següent (950 aC - 750 aC) suposa el trànsit del subboreal al subatlàntic. Una fase 
humida i de refredament climàtic, on les pluges serien més continuades i menys torrencials. 
A partir del subatlàntic s’hauria desenvolupat un període d’escalfament global amb un clima molt 
similar al que tenim actualment a la zona. 

D’aquesta manera, les dades referents a les variacions climàtiques i a l’evolució de la vegetació a la 
depressió de l’ Ebre no evidencien grans canvis i les fluctuacions de temperatura s’han establert en +/- 2ºC, 
amb precipitacions de +/- 10-20% respecte els valors actuals. Tot i així, en regions semi àrides com la que 
ens ocupa podrien afectar a la intensitat de molts processos geomòrfics (Gutiérrez 1992, 117).
A més, la plana occidental catalana no posseiria un tipus de vegetació uniforme per a tot el territori, tal i com 
hem introduït anteriorment, i així podem subdividir aquesta àrea durant la prehistòria en dues subzones:

• Les planes més interiors (conques baixes del Segre i el Cinca).

• La zona més oriental que formen actualment les planes de l’Urgell.

Finalment i com a últim apunt, també farem menció als tipus de sòls presents en aquesta zona. Com a 
tret més destacable hi ha la riquesa en fluvisòls i cambisòls que la fan molt adient per al desenvolupament 
de les activitats agrícoles. Aquests tipus de sòls són molt extensos sobretot quan ens acostem a la zona 
més central i occidental de la plana. La proximitat dels jaciments als cursos d’aigua també s’explicaria 
precisament per la voluntat d’aprofitament d’aquests fluvisòls per als conreus. En canvi, les zones amb 
xerosòls s’haurien destinat principalment a pastures. Les anàlisis arqueològiques que han tingut per 
objectiu obtenir resultats que estableixin una aproximació vers la productivitat d’aquests sòls més propers 
als jaciments3 han evidenciat una alta potencialitat i destinació de zones per al cultiu4.

2. Es van dur a terme estudis sobre els cicles d’erosió/acumulació en els vessants de diferents jaciments arqueològics del Segrià i Baix Cinca (Peña 
et al. 1988, Peña, González 1992). 

3. Aquest tipus d’anàlisi s’ha centrat sobretot en l’edat del bronze, primera edat del ferro.

4. Alonso, N. (1997) defineix en base als seus estudis paleoecològics una aproximació de 10 hectàrees de conreus per al jaciment dels Vilars 
d’Arbeca per aquesta cronologia.
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1.2 El marc crono-cultural: del Grup del Segre Cinca a l’època 
Ibèrica

1.2.1 Introducció al debat sobre la periodització

Abans d’abordar pròpiament el context cronocultural en el que s’emmarcarà aquest treball de recerca, 
voldríem plantejar alguns aspectes pel que fa a la periodització sobre l’evolució històrica de la plana 
occidental catalana, tot i que no aprofundirem en aquest tema, ja que ja hi ha hagut extensos treballs previs 
que han tractat aquest subjecte (Maya i Petit 1995; 327-342; Maya 1997, 11-27; Castro et al. 1996; López 
2000). Tot i així, sí que volíem deixar constància també en aquest treball de la problemàtica i els debats que 
s’han generat entorn de la periodització de la protohistòria a la plana occidental.
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jaciments de la plana occidental catalana (extret de López 2000).

Els diferents assaigs de periodització duts a terme sobre l’evolució històrica d’aquesta zona s’han situat 
sempre entre dues solucions metodològiques principals: el reconeixement d’un model regional exclusiu 
d’aquesta àrea (Maluquer 1942, 185-188), o bé la seva inclusió dins de models d’abast més ampli com 
és el cas de l’Escola de Barcelona (Martínez Navarrete 1989, 225-266). L’alternança de postures ha estat 
sovint estretament relacionada amb una diferent valoració de la incidència dels factors endògens o exògens 
dins el procés d’evolució i transformació de les comunitats prehistòriques de la zona, la qual cosa ha 
comportat paral·lelament interpretacions d’aquesta dinàmica històrica local amb un caràcter més o menys 
continuista o “rupturista”. La primera sistematització explícita de la protohistòria a la província de Lleida 
(Maluquer 1945) incidirà en la caracterització cultural singular d’aquesta zona proposant una periodització 
radicalment oposada als esquemes cronològics predominants5 (López 2000, 54). La proposta de Maluquer 
va suposar el primer intent de diferenciar una evolució concreta pel conjunt de la Catalunya occidental. 
A més també plantejava una visió dinàmica d’aquesta evolució com un flux i reflux continu en totes les 
direccions d’influències culturals. Tot i que el treball de Maluquer va suposar l’assentament de les bases 

5. Maluquer presenta la zona occidental de Catalunya com una àrea singular tot i participar dels models explicatius difusionistes de l’Escola de 
Barcelona,.
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per al reconeixement d’un grup cultural específic, cal dir que la periodització es va construir en base al 
registre existent al nord del Montsec i les conques alta i mitjana del Segre amb el coneixement d’uns pocs 
assentaments a l’aire lliure a la plana. Aquesta manca d’informació allunyava la possibilitat d’atribuir a 
aquesta àrea el protagonisme i la personalitat cultural que les posteriors investigacions han pogut demostrar.
Durant les dècades posteriors (anys 50-60) s’assisteix a un lent procés de recerca que gradualment 
conduirà a l’afirmació d’una evolució històrica singular de les comunitats de la plana occidental catalana. 
Paradoxalment, però, aquest salt qualitatiu i quantitatiu experimentat per la investigació protohistòrica no 
es traduirà en cap proposta de periodització interna autòctona. El conjunt de la recerca de les dinàmiques 
d’aquesta zona se seguirà encasellant dins d’esquemes cronològics generalitzadors importats d’altres 
àrees. 
Durant els anys 60 la tasca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va permetre omplir el buit de poblament 
tradicionalment atribuït a aquesta zona durant l’edat del bronze i va centrar les bases per a la caracterització 
d’una fàcies cultural fins llavors desconeguda a la vall del Segre com eren les necròpolis tumulars6. És en 
aquest context on apareix una primera formulació explícita del “Grup del Segre Cinca” (Díez Coronel 1965, 
92) en tant que grup singular dins els camps d’urnes de Catalunya i Aragó, principalment degut a les seves 
manifestacions funeràries en forma de túmuls, la filiació cultural a influències d’Europa central (Pita i Díez 
Coronel 1968, 25-26).

El Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (1976) representà un pas endavant dins d’aquesta 
dinàmica de diferenciació d’àrees culturals en el territori català durant el bronze final. A més es faran paleses 
les primeres manifestacions d’adaptació d’una nova periodització7 (Roudil 1972, Guilaine 1972). Aquesta 
postura, amb algunes noves propostes pel que respecta al bronze final i l’anomenat període dels camps 
d’urnes (Vilaseca et al. 1963, Ruiz Zapatero 1985), s’incorporà gradualment dins l’arqueologia catalana 
amb una formulació que ha perdurat fins als inicis dels anys 90 a Catalunya. 

Pel que respecta a la plana occidental catalana, dos treballs (Rovira 1978; Maya 1978) resumien l’estat de 
la qüestió a la zona, incidint de nou en el fenomen de les necròpolis tumulars de la vall del Segre com a 
manifestació cultural més singular durant el bronze final. És també en aquest moment quan es produeixen 
avenços importans en la caracterització del període ibèric a partir de la recerca efectuada per E. Junyent 
en diferents jaciments de la plana. La presentació de la seva tesi doctoral (Junyent 1976) va suposar la 
posada en evidència de la singularitat de la cultura ilergeta i el destacat pes històric que li corresponia. 
Un dels aspectes més destacables de l’anàlisi va ser el fet de relacionar aquest particularisme amb el 
desenvolupament també singular del substrat anterior. L’aculturació inherent al procés d’iberització actuava 
així sobre unes comunitats del bronze final - primera edat del ferro que ja havien desenvolupat de forma 
autònoma una economia de base cerealística important, un incipient urbanisme i fins i tot evidenciaven 
també un cert grau d’estratificació social, palès en la presència d’una elit militar emergent, tal com es 
reflectia en els enterraments de cavalls i gents a la Pedrera-II (99). En l’aspecte cronològic es va atribuir 
l’inici de la iberització a un moment relativament més tardà respecte el litoral (finals del segle VI aC) (Junyent 
1986, 257-263).
Continuant amb la problemàtica de l’edat del bronze podem dir que, després dels treballs de Maya a finals 
dels anys 70 (Maya 1978), el context general d’utilització de l’esquema tripartit no va donar un gir fins a 
l’aparició de l’estudi sobre els camps d’urnes dut a terme per G. Ruiz Zapatero. En aquest treball s’establia 
un esquema general per tot el nord-est dividit en tres grans etapes: camps d’urnes antics (1100-900 aC), 
camps d’urnes recents (900-650 aC) i camps d’urnes del ferro (650-400 aC). I en segon lloc es concretaven 
diferents subfases segons l’evolució concreta dels diferents grups regionals. Evidentment, un d’aquests 
és el “Grup del Segre” el qual s’estenia, segons l’autor, per tota la conca del riu i els seus afluents laterals, 
inclòs el Cinca, tot i que les principals manifestacions es localitzaven en la meitat meridional de la província. 
Malgrat que un dels mèrits del treball fou que la definició de grup s’efectuava tenint en compte el conjunt 
dels trets econòmics, socials i culturals de les comunitats del moment, cal dir, com a punt fosc del treball, 
que l’autor establia una ruptura respecte les fases anteriors i trobava la causa en l’impacte del complex 
cultural dels camps d’urnes sobre les comunitats indígenes. Aquesta ruptura es definia en termes d’invasió.
L’aparició de les primeres datacions calibrades a la plana occidental a finals dels anys 708 i principis dels 
809 van constituir les primeres referències cronològiques absolutes per a situar tant la primera arquitectura 
en pedra, com les primeres manifestacions culturals dels camps d’urnes a la vall del Segre. Es confirmava 

6. Les excavacions de Roques de Sant Formatge-III (Seròs, Segrià) (143) i la Colomina I (Os de Balaguer, Noguera) (35), van marcar una fita 
vimportant per a la definició d’un grup cultural específic a la zona durant el bronze final.

7. L’esquema tripartit de l’àrea francesa: bronze antic (1800-1500 cal. aC), mitjà (1500-1250 cal. aC) i final (1250-650).

8. Al jaciment de Tossal del Molinet (el Poal, la Noguera)(203) i la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera) (50) (Alonso et al. 1978, 165).

9. Carretelà (Aitona, Segrià) (25) (González et al. 1983, 173)
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d’aquesta manera el caràcter prematur d’ambdós fenòmens en relació a la resta de Catalunya i es proposava 
el segle XI aC com la data de la seva aparició. En els posteriors 18 anys de recerca aquesta dinàmica va 
seguir incrementant-se de manera que l’any 1992 es disposava únicament, a tota la plana occidental, 
de 17 datacions per radiocarboni. La Universitat de Lleida no va romandre aliena a aquest procés, ja 
que l’any 1995 va plantejar la necessitat d’una seriosa reflexió sobre la metodologia i les implicacions del 
calibratge en el marc monogràfic del XVIII Curset d’Arqueologia (Junyent, López, Martín 1995) i va endegar 
un programa sistemàtic d’obtenció de datacions absolutes en els diferents jaciments i projectes de recerca 
protohistòrica en els quals hi intervenia directa o indirectament10, entre aquests s’hi troba, naturalment, el 
jaciment dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).

Fig. 1.4 - Perioditzacions en dates calibrades de la plana occidental catalana i regions veïnes.

Fruit de l’herència dels treballs mencionats anteriorment, juntament amb l’aparició de les noves 
problemàtiques sorgides del calibratge, el problema de la periodització de la plana occidental catalana 
es va aguditzar, ja que es va evidenciar que almenys des de les acaballes del II mil·lenni cal. aC, es 
manifestava una evolució històrica singular. 
La pròpia evolució interna de l’orientació de la recerca local i la presa de consciència dins el col·lectiu català 
d’algunes importants incongruències dins l’esquema general vigent va provocar una crisi de l’ esquema 
continuista a mitjans dels anys 80. Aquests nous qüestionaments, que van fer trontollar les perioditzacions 

10. Per aprofundir més en aquest apartat es pot consultar la tesi de Joan López Melción en la qual especifica concretament quins jaciments foren 
objecte d’aquestes anàlisis i quins resultats s’hi van obtenir i les problemàtiques d’aquests tipus de datacions (López 2000, p. 62-69).
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1. Presentació

tradicionals del model tripartit, van ser fruit de les seves pròvpies limitacions, basades principalment en l’ús 
excessiu de determinats elements de cultura material com a fòssils directors. Aquesta situació va afavorir 
la formulació d’un nou paradigma interpretatiu pel que fa a les societats pobladores de la plana occidental 
durant l’edat del bronze.

Ara els poblats protourbans i les necròpolis d’incineració tumulària s’erigien com a principals exponents 
i/o trets distintius de les comunitats de la plana occidental i les distingien de les existents, dins la mateixa 
cronologia, a la resta de Catalunya. Podem dir doncs, que el naixement del Grup de Segre Cinca va 
ser possible gràcies al qüestionament dels paradigmes anteriors com a conseqüència de l’aplicació de 
nous plantejaments tant teòrics com metodològics a l’anàlisi històrica. Aquests estaven fonamentats en 
una caracterització més acurada del desenvolupament econòmic i social de les comunitats de la zona 
a partir de les formes d’ocupació i explotació del territori, així com de les relacions socials de producció 
que es generaven i la seva materialització espacial en un tipus concret d’assentaments. La proposta de 
periodització del Grup del Segre Cinca (GSC) ha perdurat fins a dia d’avui apostant per la diferenciació 
d’un grup cultural específic a la regió. És precisament dins d’una lògica de lectura continuista que hem de 
trobar el motiu perquè ens haguem remuntat fins a l’edat del bronze, entenem que tots els canvis tant a 
nivell econòmic com urbanístic, territorial i cultural, que es materialitzen a la primera edat del ferro i que 
culminaran en l’anomenada cultura Ibèrica, només es poden entendre si es té en compte el procés evolutiu 
d’aquestes societats. El registre arqueològic de la zona evidencia múltiples trets de complexitat social que 
ja van començar a desenvolupar-se amb molta anterioritat respecte a la resta de Catalunya. Cal entendre, 
doncs, que tot i que les limitacions de temps a l’hora de realitzar l’anàlisi dels materials arqueofaunístics 
ens han obligat a acotar cronològicament el nostre estudi dins una forquilla temporal entre la primera edat 
del ferro o Grup del Segre Cinca IV (800/750-550 aC) fins a l’ibèric ple (425-300 aC), això no ens ha limitat 
pel que fa a incloure i fer referència a dades procedents de jaciments d’èpoques i fases anteriors11. Aquesta 
voluntat no té altre objectiu que el de poder analitzar d’una manera més sistemàtica l’evolució dels modes 
de producció en el si d’allò que considerem una dinàmica continuada i regional que s’inicia amb l’aparició 
del GSC I. En síntesi podem dir que es proposen (com a alternativa a la periodització tradicional) 6 etapes12 
pel període històric comprès entre el 2700 cal. aC i el 550 aC. Aquestes s’han resumit dins de tres grans 
estadis (Alonso et al. 1999):

• Un primer període de fixació sobre el terreny de les comunitats agrícoles, amb la sedentarització i 
l’aparició de les primeres aglomeracions. Aquest presenta, per la seva banda, dues fases:

1) Calcolític/bronze antic (2700-2100 cal. aC)
2) Bronze ple (2100-1650 cal. aC)

• Un període d’aparició i desenvolupament d’un grup cultural específic que s’associa a les primeres 
manifestacions preurbanes de Catalunya: el Grup Segre Cinca (GSC). Aquest moment s’ha dividit 
en tres fases:

  3) Inici: GSC I (1650-1250 cal. aC)
  4) Consolidació: GSC II (1250-1000 cal. aC)
  5) Final: GSC III (1000-800/750 cal. aC)

• Finalment, un període de profundes transformacions socioeconòmiques i d’un desenvolupament 
urbà més fort que corresponen a la primera edat del ferro:

  6) Primera edat del ferro: GSC IV (800/750-550 cal. aC)

Seguint aquesta periodització, la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) se situaria dins el període 
de profundes transformacions socioeconòmiques que es produeixen al llarg del GSC IV. L’aparició d’una 
fortalesa al bell mig de la plana occidental catalana en aquest context no és casualitat ni sorprenent si tenim 
clara quina és l’herència cultural de la qual provenen els seus pobladors. Per tant en aquest treball i seguint 
la línia interpretativa dels diferents projectes de recerca que anteriorment s’han desenvolupat dins del 

11. Tant en l’estat de la qüestió com en el posterior anàlisis comparatiu entre jaciments s’han inclòs els estudis de fauna realitzats a la plana 
occidental dins la forquilla cronològics que comprèn des del GSC (1650-1250 aC) fins a l’ibèric ple (425-300 aC).

12. La nostra periodització s’expressarà sempre que sigui possible en dades calibrades. El mètode seguit ha estat repetidament explicitat pel Grup 
d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida (EQUIP MINFERRI 1997, 161-211; Alonso et al. 1999, 287-192; López 2000) i 
es basa en la utilització dels valors centrals de les corbes de calibratge a 2 sigmes, obtinguts a partir de les mitjanes dels intervals de màxima 
probabilitat.
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GIP (Alonso 1997, 1999; López 2000, Gómez 2000) pensem que l’encasellament d’aquest particularisme 
històric dins d’esquemes cronològics de més ampli abast no ens permetria mostrar amb coherència el 
caràcter continuador del procés, la seva evolució general o les seves causes i per aquest motiu passem tot 
seguit a descriure i caracteritzar el substrat que va donar origen a les societats de la primera edat del ferro 
a la plana.

400 m..

500 m..

600 m..

700 m..

800 m..

900 m..

0 50 km.

Fig. GSC I 

N

16

17

173

226175

23

224

225

104

74

220

205

120

121

151

161

50

54

22
61

43

83

57
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120.- Plana la Mina (Maials, Segrià)

Fig. GSC IFig. 1.5 - Mapa amb els jaciments del GSC-I (1650-1250 cal A.N.E) (extret de López 2000). 



15

1. Presentació

1.2.2 Inici del període: Grup del Segre Cinca I ( 1650-1250 cal. aC)

La fase de formació del GSC I s’ha situat entre el 1650-1250 aC. Aquest període marca l’inici d’una doble 
dinàmica. D’una banda, la continuïtat de les formes d’explotació del territori anteriors, que generaran 
nous models d’assentaments, i de l’altra la manifestació dels contactes transpirinencs o amb el nord-oest 
peninsular, que possibilitaran la incorporació d’importants novetats tant en l’àmbit econòmic com cultural 
(López i Gallart 2002, 123). En aquest moment la plana occidental es troba en una fase extremadament 
dinàmica on el desenvolupament econòmic i social intern, un important flux de circulació d’elements de tot 
tipus (materials, culturals, ideològics...) i de procedències diverses van marcar l’inici del procés de canvi.
Cal tenir també en compte les perduracions de les fases anteriors, sobretot pel que fa a les formes 
d’explotació del territori, entre les quals hi trobem llogarrets, granges i vilatges dispersos que continuen en 
funcionament.
Juntament amb aquests assentaments es va documentar una major utilització dels abrics, com assentaments 
complementaris dels habitants principals, amb una funció d’emmagatzematge (cledes per al bestiar o per a 
bivacs puntuals) (López i Gallart, 2002,123). Un bon exemple d’aquest tipus d’assentaments el trobaríem a 
la cova de Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca) o bé a les roques del Sarró (Lleida, el Segrià) (equip Sarró 200).
Però en aquest moment també apareix un nou tipus de poblat que és un clar indicatiu de les transformacions 
significatives en les relacions socials i de producció existents. Estem parlant de l’aparició de “poblats oberts” 
que indicarien el trànsit cap al que el materialisme històric ha conceptualitzat com a “mode de producció 
aldeà” (Terray 1970, 3-20). L’aparició d’aquests poblats oberts marquen dos aspectes bàsics:

• La nova funció del poblat com a unitat de producció.

• Institucionalització del llinatge com a forma organitzativa superior dins una 
estructura social que continua essent la família nuclear com a cèl·lula bàsica.

A diferència del període anterior13 ara trobem petits assentaments situats als turons o esperons més o menys 
destacats, en els quals la pròpia topografia actua com a element delimitador de la capacitat demogràfica 
de l’assentament, el que provoca la reducció de l’àrea habitable. L’arquitectura en pedra i els habitatges 
de planta rectangular esdevenen la tècnica habitual. A més, sembla que degut a la concentració de les 
cases es produirà la necessitat d’una diferenciació funcional entre una zona d’hàbitat i vida domèstica i 
una zona destinada a altres activitats productives i d’emmagatzematge, que anteriorment s’havien efectuat 
a l’exterior. Aquest fenomen sembla coincidir amb la desaparició de les sitges i fosses com a estructures 
d’emmagatzematge habituals i són substituïdes possiblement per les grans tenalles o altres contenidors 
realitzats amb materials periples que ara es guarden dins la pròpia vivenda.
La situació dels poblats en llocs elevats sembla que caldria interpretar-se com un indicador de la major 
fixació de les comunitats al territori, de tal manera que la identitat de cada poblat davant la resta es definiria 
a través d’un espai destinat a l’hàbitat, una àrea d’explotació circumdant que li seria pròpia per filiació als 
llinatges que en serien els titulars. A més, aquesta situació hauria permès el control visual de les zones 
explotades alhora que actuaria com a marca territorial enfront d’altres comunitats.
Una altra de les novetats que sembla importada durant aquest moment són els nous conreus que permeten 
una major rendibilització del treball de la terra i explica també aquest major arrelament de les comunitats 
a un territori concret (situació que té uns clars precedents en el bronze ple)(Alonso 1997). Es tracta dels 
cereals de la primavera com el mill i el panís que ara permet compaginar-se amb el conreu d’hivern, ja 
habitual en el territori (López i Gallart 2002, 124) i, per tant, assegurar una major varietat de productes 
agrícoles i una producció durant tot l’any que millorarà la qualitat de vida de les poblacions del moment.
És també en aquest moment on veiem aparèixer les primeres necròpolis com a espais fixos pel culte als 
morts, que pot interpretar-se també com un altre signe d’identitat de la comunitat implicada i de sedentarisme.
Pel que fa a la propietat i gestió del territori, resulta difícil precisar si la propietat d’aquest i la dels ramats, 
els mitjans bàsics de producció, era familiar o col·lectiva, però el que si sembla clar és que el dret a la seva 
explotació s’adquirirà per afiliació al llinatge i que l’organització interna dels assentaments mostra una 
voluntat manifesta de conservar uns patrons igualitaris. En aquest context, l’aparent increment d’objectes 
d’ostentació personal com les armes aparegudes o els petits penjolls de Punta Farisa (Fraga, Osca) encara 
no permet afirmar amb una seguretat absoluta l’existència de possibles desigualtats socials. D’altra banda, 
la concentració de la producció metal·lúrgica sembla suggerir la presència d’especialistes locals (aparició 
d’un possible comerç itinerant d’objectes metàl·lics o materials per a la refosa), la qual cosa també podria 
generar certs privilegis socials fins i tot de caire econòmic. Res pot assegurar encara l’aparició d’estructures 
polítiques complexes amb aristocràcies militars incipients, sistemes monàrquics o fins i tot classes socials 
13. Exemplificat a la plana occidental pel jaciment de Minferri (Juneda, Lleida) amb un tipus de poblament de cabanes disperses situades en les 
zones al·luvials.
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dominants. Si dins les comunitats del GSC I va existir algun tipus de cabdillatge, del qual l’estela de Preixana 
(Baix Cinca, Lleida) pot constituir-ne o no un testimoni versemblant, aquest no va posar encara en qüestió 
l’estructura essencialment comunalista de la societat (López i Gallart 2002, 127). L’organització interna dels 
habitants i una planta que mostra una bateria de cases gairebé idèntiques serien un clar indicador d’una 
societat igualitària.
Durant el GSC I es gesta un model econòmic i social amb molts interrogants encara per precisar però que 
implica un canvi substancial al respecte de l’etapa anterior: el desenvolupament de la forma de producció 
aldeana, la qual apareixerà plenament consolidada en les fases posteriors.

400 m..

500 m..

600 m..

700 m..

800 m..

900 m..

0 50 km.

Jaciments GSC-II (1250 - 950 cal. BC)

N

44

28

227

93

24

129
223

142

207

55
54

45
49

51

209

2

65

10

92

152

611

94

123 127

131

132

67

31

154

160

159

199
197

141

229
163

171

237

189
196

184
181

126 177

183
144215

202

186

38

128

194

136
158

232 150

116133

9080

68

14

18

180

25
8788

19
216

69
81

30

233
230

101

130

228
218

217

140

29

2.- Almenara D (Agramunt, l’Urgell)
6.- Avinganya (Soses, Segrià)
10.- Barranc de la Creueta (Os de Balaguer, la Noguera)
11.- Bassa del Xop-I (Soses, Segrià)
14.- Bellavista (Massalcoreig, Segrià)
18.- Budells, els (Massalcoreig, Segrià)
19.- Burjebut (Aitona, Segrià)
24.- Carrerada, la (Sidamon, Pla d’Urgell)
25.- Carretelà (Aitona, Segrià)
28.- Castell de l’Ofegat (Tàrrega, l’Urgell)
29.- Castell del Mor (Tàrrega, l’Urgell)
30.- Castellets I (Mequinensa, Baix Cinca)
38.- Coll del Toll (Granyena de les Garrigues, les Garrigues)
44.- Costes II, les (Ossó de Sió, l’Urgell)
65.- Ferriols B (Vallbona de les Monges, l’Urgell)
67.- Fortí de Pedro (la Granja d’Escarp, Segrià)
68.- Gardeny-II (Almenar, Segrià)
69.- Genó (Aitona, Segrià)
80.- Masada de Ratón (Fraga, Baix Cinca)
81.- Meruc (Aitona, Segrià)
87.- Montfiu  (Aitona, Segrià)
90.- Montfred (Aitona, Segrià)
92.- Mormur (Balaguer, la Noguera)
93.- Morrera, la (Almenar, Segrià)
94.- Morro, el (Torres de Segre, Segrià)
101.- Pedrós-I (Seròs, Segrià)
116.- Pla del Pito (Montoliu, Segrià)
123.- Pletís, el (Alcarràs, Segrià)
126.- Puig Pelegrí (Lleida, Segrià)
127.- Puig Perdiguer (Alcarràs, Segrià)
128.- Puig-Gros (Granyena de les Garrigues, les Garrigues)
129.- Punta de Corregó o Cantaperdius-I (la Portella, Segrià) 
130.- Puntal de l’Aubet, el (Soses, Segrià)
132.- Puntal-II, el (Fraga, Baix Cinca)
133.- Racó del Mestre (Soses, Segrià)
136.- Reguers-I, els (Albi, les Garrigues)

Coves i abrics

Poblats  Necròpolis

45.- Cova de l’Aigua (Camarasa, la Noguera)
49.- Cova del Lladre (les Avellanes, la Noguera)
51.- Cova del Tabac (Camarasa, la Noguera)
54.- Cova Juan d’Os de Tartareu (les Avellanes, la Noguera)
55.- Cova Negra de Tragó de Nog. (Os de Balaguer, la Nog.)
144.- Roques del Sarró (Lleida, Segrià)

31.- Castellets II (Mequinensa, Saragossa)
88.- Montfiu-I (Aitona, Segrià)
131.- Puntal-I, el (Fraga, Baix Cinca)
177.- Torre Filella (Lleida, Segrià)

140.- Roca del Call, la (Ponts, la Noguera)
141.- Rocaferida (Sarroca de Lleida, Segrià)
142.- Roques d’Avimpela, les (Alguaire, Segrià)
150.- Sarsa, la (Granyena de les Garrigues, les Garrigues)
152.- Serra de Fues ( Os de Balaguer, la Noguera)
154.- Serra de les Bogues (Sunyer, Segrià)
158.- Serra del Jaume (Granyena de les Garrigues, les Garrigues)
159.- Serra del Mariotxo (Torres de Segre, Segrià)
160.- Serra del Mirador (Alpicat, Segrià)
163.- Serra dels Corbs-I (Sarroca de Lleida, Segrià)
171.- Tabac de Binfaro, el (Alfés, Segrià)
180.- Tossal Benito (Massalcoreig, Segrià)
181.- Tossal Camats (Vilanova de la Barca, Segrià)
183.- Tossal de l’Alzineta (Lleida, Segrià)
184.- Tossal de la Nora (Alcoletge, Segrià)
186.- Tossal de la Teuleria Vella (Alpicat, Segrià)
189.- Tossal de les Canals (Lleida, Segrià)
194.- Tossal de les Paretetes (l’Albagés, les Garrigues)
196.- Tossal de Moradilla (Lleida, Segrià)
197.- Tossal de Rodamilans (Torres de Segre, Segrià)
199.- Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Segrià)
202.- Tossal del Frare (Torre-serona, Segrià)
207.- Tossal del Pla del Minguet (Almenar, Segrià)
209.- Tossal del Ramon del Fardo (Almenar, Segrià)
215.- Tossal del Vidal (Torrefarrera, Segrià)
216.- Tossal dels Moros (Torres de Segre, Segrià)
217.- Tossal Fernando (Seròs, Segrià)
218.- Tossal Folies (Seròs, Segrià)
223.- Trona-I, la (Corbins, Segrià)
227.- Turó del Siscar (Oliola, La Noguera)
228.- Vall de Grau (Aitona, Segrià)
229.- Vall Major-III (Sarroca de Lleida, Segrià)
230.- Valldemora (Seròs, Segrià)
232.- Vena, la (Granyena de les Garrigues, les Garrigues)
233.- Ventafarines-III (Aitona, Segrià)
237.- Vinatesa (Lleida, Segrià)

Símbols amb fons blanc: jaciments de cronologia poc segura (classe 3 del catàleg)

Fig.  GSC II
Fig. 1.6 - Mapa amb els jaciments del GSC-II (1250-950 cal. A.N.E) (extret de López 2000).
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1.2.3 Desenvolupament i consolidació del període: Grup Segre Cinca II (1250-950 
cal. aC)

El model probablement del GSC II sembla experimentar des d’inicis del primer mil·lenni una crisi significativa 
que es tradueix en la disminució del nombre de poblats, la colonització de noves terres en les conques 
dels rius secundaris i possiblement una relativa concentració de la població, que implica l’aparició d’un 
nou model de poblat de dimensions majors i estructura urbana diferent (López 2000). Sembla que les 
causes que van provocar aquesta reestructuració del poblament cal buscar-les, d’una banda, en el sistema 
agrícola de guaret anual i la doble sembra dels camps14 (primavera- hivern), que haurien pogut provocar un 
esgotament sistemàtic dels sòls generant la necessitat de cercar noves terres. 
Aquest fet, hauria propiciat un inevitable trasllat del poblat. D’altra banda, també s’ha argumentat que 
durant aquesta època va tenir lloc un canvi climàtic significatiu (trànsit del subboreal al subatlàntic), en el 
que l’augment de la humitat que acompanya la fase inicial de transició hauria fet més atraients terres abans 
àrides com les planes de l’Urgell, afavorint fins i tot el desenvolupament d’una agricultura extensiva (Alonso 
1999).

Fig. 1.7 - Mapa dels jaciments del GSC-III (950- 775 cal A.N.E) (extret de López 2000).

14. Ja practicada durant el GSC I.
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Fig.  GSC-III (950 - 775 cal. BC)
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10.- Barranc de la Creueta (Os de Balaguer, la Noguera)
19.- Burjebut (Aitona, Segrià)
28.- Castell de l’Ofegat (Tàrrega, l’Urgell)
29.- Castell del Mor (Tàrrega, l’Urgell)
30.- Castellets-I, els (Mequinensa, Saragossa)
36.- Colomina 2, la (Os de Balaguer, la Noguera)
71.- Guixeres de Taltahüll (Biosca, la Segarra)
85.- Montanyà (Torreflor, la Segarra)
86.- Monteró (Camarasa, la Noguera)
98.- Pedrera-I, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
100.- Pedrís, lo (Bellcaire d’Urgell, la Noguera)
101.- Pedrós-I (Seròs, Segrià)
106.- Pena-I, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
108.- Pena-III, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
110.- Penelles (Penelles, la Noguera)
112.- Pla de la Creu del Camí de Tàrrega (Guimerà, l’Urgell)
116.- Pla del Pito (Montoliu, Segrià)
117.- Pla del Torrell (Els Omellons, les Garrigues)
124.- Pugis, lo (Cubells, la Noguera)
136.- Reguers-I, els (Albi, les Garrigues)
141.- Rocaferida (Sarroca de Lleida, Segrià)
149.- Sant Joan (Térmens, la Noguera)
155.- Serra de Puigverd - II (Puigverd, Segrià)
162.- Serra del Xinin (Guissona, la Segarra)
174.- Torre d’en Nogués (Balaguer, la Noguera)
176.- Torre de la Ràpita (Vallfogona de Balaguer, la Noguera)
182.- Tossal de l’Aliga (Agramunt, l’Urgell)
186.- Tossal de la Teuleria Vella (Alpicat, Segrià)
188.- Tossal de les Bruixes (Torres de Segre, Segrià)
192.- Tossal de les Forques (la Sentiu de Sió, la Noguera)
195.- Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell)
196.- Tossal de Moradilla (Lleida, Segrià)
204.- Tossal del Moro (Castellserà, l’Urgell)
212.- Tossal del Silleret (Torregrossa, Pla d’Urgell)
219.- Tossal, lo (el Poal, Pla d’Urgell)
221.- Tossal Rodó (Tàrrega, l’Urgell)
236.- Vilot de Montagut, el (Alcarràs, Segrià)
238.- Zaragoza-II (Alguaire, Segrià)

15.- Besodia (Seròs, Segrià)
31.- Castellets II (Mequinensa, Saragossa)
35.- Colomina 1, la (Os de Balaguer, la Noguera)
59.- Escorres, les (Llardecans, Segrià)
99.- Pedrera-II, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
102.- Pedrós-II (Seròs, Segrià)
143.- Roques de Sant Formatge-III (Seròs, Segrià)
234.- Vilans-III, els (Aitona, Segrià)

Coves

Poblats

Necròpolis

48.- Cova del Foric (Os de Balaguer, la Noguera)
52.- Cova dels Geguins (les Avellanes, la Noguera)
55.- Cova Negra de Tragó de Noguera (Os de Balaguer, la Noguera)

Símbols amb fons blanc: jaciments de cronologia poc segura (classe 3 del catàleg)

Fig. GSC III

10.- Barranc de la Creueta (Os de Balaguer, la Noguera)
19.- Burjebut (Aitona, Segrià)
28.- Castell de l’Ofegat (Tàrrega, l’Urgell)
29.- Castell del Mor (Tàrrega, l’Urgell)
30.- Castellets-I, els (Mequinensa, Saragossa)
36.- Colomina 2, la (Os de Balaguer, la Noguera)
71.- Guixeres de Taltahüll (Biosca, la Segarra)
85.- Montanyà (Torreflor, la Segarra)
86.- Monteró (Camarasa, la Noguera)
98.- Pedrera-I, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
100.- Pedrís, lo (Bellcaire d’Urgell, la Noguera)
101.- Pedrós-I (Seròs, Segrià)
106.- Pena-I, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
108.- Pena-III, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
110.- Penelles (Penelles, la Noguera)
112.- Pla de la Creu del Camí de Tàrrega (Guimerà, l’Urgell)
116.- Pla del Pito (Montoliu, Segrià)
117.- Pla del Torrell (Els Omellons, les Garrigues)
124.- Pugis, lo (Cubells, la Noguera)
136.- Reguers-I, els (Albi, les Garrigues)
141.- Rocaferida (Sarroca de Lleida, Segrià)
149.- Sant Joan (Térmens, la Noguera)
155.- Serra de Puigverd - II (Puigverd, Segrià)
162.- Serra del Xinin (Guissona, la Segarra)
174.- Torre d’en Nogués (Balaguer, la Noguera)
176.- Torre de la Ràpita (Vallfogona de Balaguer, la Noguera)
182.- Tossal de l’Aliga (Agramunt, l’Urgell)
186.- Tossal de la Teuleria Vella (Alpicat, Segrià)
188.- Tossal de les Bruixes (Torres de Segre, Segrià)
192.- Tossal de les Forques (la Sentiu de Sió, la Noguera)
195.- Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell)
196.- Tossal de Moradilla (Lleida, Segrià)
204.- Tossal del Moro (Castellserà, l’Urgell)
212.- Tossal del Silleret (Torregrossa, Pla d’Urgell)
219.- Tossal, lo (el Poal, Pla d’Urgell)
221.- Tossal Rodó (Tàrrega, l’Urgell)
236.- Vilot de Montagut, el (Alcarràs, Segrià)
238.- Zaragoza-II (Alguaire, Segrià)

15.- Besodia (Seròs, Segrià)
31.- Castellets II (Mequinensa, Saragossa)
35.- Colomina 1, la (Os de Balaguer, la Noguera)
59.- Escorres, les (Llardecans, Segrià)
99.- Pedrera-II, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
102.- Pedrós-II (Seròs, Segrià)
143.- Roques de Sant Formatge-III (Seròs, Segrià)
234.- Vilans-III, els (Aitona, Segrià)

Coves

Poblats

Necròpolis

48.- Cova del Foric (Os de Balaguer, la Noguera)
52.- Cova dels Geguins (les Avellanes, la Noguera)
55.- Cova Negra de Tragó de Noguera (Os de Balaguer, la Noguera)

Símbols amb fons blanc: jaciments de cronologia poc segura (classe 3 del catàleg)

Fig. GSC III
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El període del GSC II, apareix associat a l’increment dels influxos dels camps d’urnes centreeuropeus, que 
dins les noves línies interpretatives (Alonso 1997, Gómez 2000, López 2000) qüestiona la visió rupturista 
de l’evolució cultural de les comunitats locals. L’ adopció gradual del ritual d’incineració i la incorporació 
de nous elements ceràmics i metàl·lics a la cultura local, s’interpreten com uns elements que més que una 
certa aculturació estarien mostrant una assimilació per part de la comunitat receptora. Aquesta integraria 
tota una sèrie de nous elements dins una dinàmica de desenvolupament iniciada des del seu propi nucli 
regional i no com a conseqüència de l’aparició d’un contingent poblacional forà.
Pel que fa a les relacions de parentiu i a la cèl·lula familiar constituïen els pilars d’una institució superior: 
el llinatge, el qual vertebrava no sols l’organització social global, sinó també l’estructura de poblament. 
Les dades provinents dels poblats mostren una realitat social que es podria definir en dos paraules: 
heterogeneïtat i atomització de l’estructura social. Tot i que en aquest moment s’està reflectint un tipus de 
societat cada cop més complexa, encara no es pot assegurar l’existència de cabdillatges institucionalitzats. 
Aquest aspecte ens el pot ajudar a corroborar el fet que tampoc no s’observa una jerarquització interna 
dels assentaments. Un altre factor en la dinàmica dels assentaments d’aquest moment és que no es 
produeixen ni refaccions en l’arquitectura, ni ampliacions de la zona habitada, la qual cosa implica que quan 
el poblat arribava a una situació crítica des del punt de vista demogràfic, les noves parelles o les famílies es 
traslladaven a un assentament de nova creació, on es produïa el model inicial per tal de no alterar l’equilibri 
global del sistema. Les dimensions del grup tenen uns límits socialment assumits i determinats pels costos 
de producció i reproducció (López et al. 2002). El mur de tanca i la grandària del turó esdevenen així les 
línies de rigidesa de l’organització social de la materialització del sostre demogràfic i social (Ortega 1999, 
433).
Cal destacar també, en aquest període, l’increment d’un mercat itinerant de materials per a la refosa i de 
productes manufacturats15. 
Finalment, cal fer referència a les diferents línies que s’obren per a l’anàlisi d’aquest període que pretén oferir 
una nova visió interpretativa aportant noves dades que contribueixen, si més no, a matisar i desmitificar un 
desenvolupament no rupturista de les poblacions de les planes circumdants del Segre i el Cinca (López 
2002, 356).

• D’una banda s’intenta demostrar que el creixement poblacional no fou fruit de l’arribada de tota una 
sèrie de nous contingents poblacionals sinó que el seu origen cal buscar-lo en una dinàmica interna 
que es plasmaria en el model de “poblat clos”. Aquest augment demogràfic hauria estat progressiu i 
hauria tingut una durada de gairebé tres segles.

• Pel que fa a la incorporació dels nous elements importats pels camps d’urnes, es pretén desmitificar 
el ressò que fins ara se’ls havia atribuït a les poblacions de la plana, ja que alguns d’aquests poblats 
resten totalment aliens a qualsevol tipus d’influència.

• La introducció del ritual d’incineració, sobretot un cop comprovat l’origen anterior de les necròpolis 
tumulàries, apareixerà ara com un procés en el que sembla que la resistència de les comunitats 
regionals fou molt més gran del que fins ara s’havia pensat. 

• Finalment, cal destacar que pel que fa a les pràctiques econòmiques no van experimentar canvis 
significatius respecte de les fases anteriors.

1.2.4 Final del període: Grup Segre Cinca III ( 950-775 cal. aC)

Aquest període és decisiu ja que marcarà el pas d’una societat igualitària a una societat més complexa i 
jerarquitzada. El model del GSC II sembla experimentar des d’inicis del primer mil·lenni una crisi significativa 
que es tradueix en la disminució del nombre de poblats, la colonització de noves terres en les conques dels 
rius secundaris i possiblement una relativa concentració de la població, que implica l’aparició d’un nou 
model de poblat de dimensions majors i estructura urbana diferent (López i Gallart 2002, 131). Apareix un 
nou tipus d’urbanisme més regular i amb una arquitectura modular que utilitza també el tovot com a material 
de construcció. El poblat de la Colomina de Gerb n’és un dels pocs excavats.

Pel que fa a les causes que haurien portat a una reestructuració de poblament s’ha proposat, d’una banda, 
que el sistema agrícola de guaret anual i la doble sembra dels camps (primavera - hivern) haurien pogut 

15. Cal matisar que els materials no deixen d’estar compostos per quincalleries ambulants amb un origen segurament estranger, que no es podria 
considerar com un sector destacat en la vida de les poblacions del GSC II, almenys en aquest moment.
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provocar un esgotament sistemàtic dels sòls i això generaria la necessitat de cercar noves terres. Aquest 
fet hauria afavorit el trasllat del poblat si la distància entre els camps de conreu i el poblat suposessin un 
obstacle massa gran per a la rendibilitat de la producció (López i Gallart 2002, 131). Per altra banda, també 
es va apuntar a un possible canvi climàtic, que s’hauria caracteritzat per un augment de la humitat i que 
permetria el conreu de terres abans àrides i afavoriria inclús una agricultura extensiva.

Els límits socialment acceptats pel creixement dels nuclis d’hàbitat per tal de mantenir la igualtat haurien 
provocat una segmentació constant dins els llinatges originals, de manera que les relacions de filiació 
degueren acabar diluint-se o bé jugant un rol secundari. Així, el tipus de reproducció social del sistema 

400 m..

500 m..

600 m..

700 m..

800 m..

900 m..

0 50 km.

Fig. GSC IV o Primera edat del ferro (775 cal. BC - 550 a.C.)
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13.- Bell Pla (Guissona, la Segarra)
20.- Cadena I, la (Vallfogona de Riucorb, Conca de Barberà)
27.- Castell de Cervera (Cervera, la Segarra)
30.- Castellets-I (Mequinenssa, Saragossa)
32.- Castellsalvà o la Pleta (Belianes, l’Urgell)
60.- Estany, l’ (Arbeca, les Garrigues)
62.- Femosa-I, la (Lleida, Segrià)
71.- Guixeres de Taltahüll (Biosca, la Segarra)
73.- Margalef (Torregrossa, Pla d’Urgell)
75.- Mas de la Cabra-I (Seròs, Segrià)
78.- Mas del Coc-I (Seròs, Segrià)
84.- Molí d’Espígol (Tornabous, l’Urgell)
89.- Montfiu-II (Aitona, Segrià) 
98.- Pedrera-I, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
109.- Pena-IV, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
115.- Pla del Castell (Ciutadilla, l’Urgell)
157.- Serra del Calvari (la Granja d’Escarp, Segrià)
195.- Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell)
198.- Tossal de Santa LLúcia (Agramunt, l’Urgell)
203.- Tossal del Molinet (el Poal, Pla d’Urgell)
211.- Tossal del Seba (Arbeca, les Garrigues)
231.- Valleta del Valero (Soses, Segrià)
235.- Vilars, els (Arbeca, les Garrigues)

31.- Castellets II (Mequinensa, Saragossa)
34.- Colomer, el (Talavera, la Segarra)
35.- Colomina 1, la (Os de Balaguer, la Noguera)
63.- Femosa-II, la (Lleida, Segrià)
76.- Mas de la Cabra-II (Seròs, Segrià)
95.- Necròpoli d’Almenara (Agramunt, l’Urgell))
99.- Pedrera-II, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
102.- Pedrós-II (Seròs, Segrià)
107.- Pena-II, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
143.- Roques de Sant Formatge-III (Seròs, Segrià)
164.- Serrat de Serrallonga (Agramunt, l’Urgell)
170.- Solans - Camp d’urnes (Vallfogona de Riucorb, Conca de Barberà)
213.- Tossal del Tancat (la Granja d’Escarp, Segrià)

Poblats

Necròpolis

Símbols amb fons blanc: jaciments de cronologia poc segura (classe 3 del catàleg)

Fig. GSC IV

13.- Bell Pla (Guissona, la Segarra)
20.- Cadena I, la (Vallfogona de Riucorb, Conca de Barberà)
27.- Castell de Cervera (Cervera, la Segarra)
30.- Castellets-I (Mequinenssa, Saragossa)
32.- Castellsalvà o la Pleta (Belianes, l’Urgell)
60.- Estany, l’ (Arbeca, les Garrigues)
62.- Femosa-I, la (Lleida, Segrià)
71.- Guixeres de Taltahüll (Biosca, la Segarra)
73.- Margalef (Torregrossa, Pla d’Urgell)
75.- Mas de la Cabra-I (Seròs, Segrià)
78.- Mas del Coc-I (Seròs, Segrià)
84.- Molí d’Espígol (Tornabous, l’Urgell)
89.- Montfiu-II (Aitona, Segrià) 
98.- Pedrera-I, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
109.- Pena-IV, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
115.- Pla del Castell (Ciutadilla, l’Urgell)
157.- Serra del Calvari (la Granja d’Escarp, Segrià)
195.- Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell)
198.- Tossal de Santa LLúcia (Agramunt, l’Urgell)
203.- Tossal del Molinet (el Poal, Pla d’Urgell)
211.- Tossal del Seba (Arbeca, les Garrigues)
231.- Valleta del Valero (Soses, Segrià)
235.- Vilars, els (Arbeca, les Garrigues)

31.- Castellets II (Mequinensa, Saragossa)
34.- Colomer, el (Talavera, la Segarra)
35.- Colomina 1, la (Os de Balaguer, la Noguera)
63.- Femosa-II, la (Lleida, Segrià)
76.- Mas de la Cabra-II (Seròs, Segrià)
95.- Necròpoli d’Almenara (Agramunt, l’Urgell))
99.- Pedrera-II, la (Vallfogona de Balaguer, Térmens, la Noguera)
102.- Pedrós-II (Seròs, Segrià)
107.- Pena-II, la (Torregrossa, Pla d’Urgell)
143.- Roques de Sant Formatge-III (Seròs, Segrià)
164.- Serrat de Serrallonga (Agramunt, l’Urgell)
170.- Solans - Camp d’urnes (Vallfogona de Riucorb, Conca de Barberà)
213.- Tossal del Tancat (la Granja d’Escarp, Segrià)

Poblats

Necròpolis

Símbols amb fons blanc: jaciments de cronologia poc segura (classe 3 del catàleg)

Fig. GSC IV

Fig. 1.8 - Mapa dels jaciments GSC-IV (800/775 cal aC- 550 aC) (extret de López 2000).
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hauria fet trontollar la seva pròpia estructura. Aquest canvi en la població del moment queda ben reflectit en 
les dades que ens proporcionen els poblats i necròpolis del moment que deixen entreveure una estructura 
social molt menys atomitzada i molt més heterogènia. Ara apareix un tipus de formació social amb unes 
relacions no fonamentades exclusivament en el parentiu. Aquests possibles focus de poder semblen
continuar concentrats en personatges determinats més que en sectors socials concrets, i la imatge general 
de la societat continua palesant un marcat caràcter igualitari. Tot i que sembla que la figura de l’especialista 
metal·lúrgic no hagi experimentat canvis substancials respecte el període anterior, cal subratllar que el 
que sí que sembla que s’incrementa és un mercat itinerant de materials per a la refosa i de productes 
manufacturats. En són bona prova el dipòsit de Llavorsí, en el que cal destacar-hi un gran nombre de 
materials trencats que devien tenir com a destinació la fosa i conversió en nous objectes. El conjunt de 
Llavorsí hauria arribat al nostre país en una data que cal situar entre el final del segle VIII aC i l’inici del 
segle VII aC, el moment de deposició en el que també es poden adscriure la majoria dels dipòsits trobats 
al nostre país (Gallart 1991, 178).
Pel que fa als patrons d’enterrament en aquest moment, la norma general és l’enterrament individual. Tan 
sols a Pedrós (Seròs) s’han documentat alguns casos de tombes dobles simultànies en urnes i cistes dins 
d’un mateix túmul i a la Colomina I on hi va aparèixer un ós repetit en la mateixa urna. És en aquest moment 
quan es generalitza el ritual incinerador i quan es desenvolupen les característiques necròpolis de túmuls 
circulars amb fossa o cista central, exceptuant la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - Térmens, la Noguera) 
on les urnes es dipositen en fosses simples i ocasionalment en cistes (López i Gallart 2002, 131).

1.2.5 Primera edat del ferro o Grup Segre Cinca IV ( 800/775 cal. aC - 550 aC)

És en aquest moment que cal situar l’aparició de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues), i la 
primera metal·lúrgia del ferro en els jaciments locals. És també en aquest moment quan els símptomes de 
jerarquització social i territorial es fan evidents (López 2001, 77). Durant aquesta època, tot i que podem 
dir que la plana occidental presenta elements comuns a tot el nord-est peninsular, s’observa una forta 
originalitat marcada per una intensitat menor de la influència colonial, contràriament al que s’observa en les 
poblacions costaneres. Potser és per aquest motiu que mai no es va esborrar la forta tradició diferencial de 
les poblacions preibèriques de l’edat del bronze. Aquesta serà igualment evident en el context dels pobles 
íbers.
Al voltant del 600 aC la vall del Segre va entrar en relació, a través de l’Ebre, amb el món colonial fenici 
i poc després amb el grec, fet que va suposar l’establiment d’uns llaços comercials que van canalitzar 
l’arribada d’articles exòtics, fonamentalment ceràmiques, encara que les influències culturals van tardar 
més a introduir-se.
El poblament de la primera edat del ferro es definirà per tres tipus d’assentaments: 1) poblats ja existents 
durant la centúria anterior o abans que continuïn essent habitats, 2) poblats de nova planta en relació al 
desenvolupament dels intercanvis comercials i 3) poblats de nova planta relacionats amb la colonització 
de les planes interiors, com és el cas dels Vilars (Alonso et al. 1994/94, 322). A partir de la primera meitat 
d’aquest segle s’observen dos tipus d’emplaçaments que defineixen els dos fenòmens més rellevants de 
l’etapa:

• La consolidació d’una estratègia econòmica marcada per l’explotació extensiva dels cereals.
• La prospecció de mercats interiors per part de les factories colonials costaneres, com ara la Serra 
del Calvari (Granja d’Escarp, Segrià) que domina la confluència entre el Segre i el Cinca, o el Mas 
de la Cabra (Seròs, Segrià), que controla camins vers l’Ebre, tots relacionats amb les primeres 
importacions fenícies.

Al Baix Segre s’observa una disminució del nombre d’assentaments i s’afirma el creixement dels poblats 
existents, una redistribució de la població que comporta un progressiu despoblament de les zones amb 
relleus més trencats i terres menys favorables al conreu de cereals.

Així doncs, a partir dels segles IX i VIII aC ja s’han començat a observar dues tendències que arriben al 
moment àlgid durant l’edat de ferro:

• La concentració de la població en un nombre menor d’assentaments.
• El desplaçament de les costes segarrenques des de la Ribera del Sió, de la Serra d’Almenara, i des 
dels relleus de les Garrigues cap a les planes de l’ Urgell i la vall del Segre.
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Aquests moviments semblen respondre a un reforçament de les estratègies prioritàriament agràries en 
detriment de les ramaderes.
A partir del segle VI aC la cultura material dels camps d’urnes del ferro incorpora importants novetats que 
reflecteixen el procés obert cap a la configuració de l’horitzó ibèric antic i l’emergència del món ilergeta.

1.2.6 L’eclosió de la cultura ilergeta: ibèric antic (550/525-425/400 aC) i ibèric ple 
(425/400-197 aC)

El moment en el qual les comunitats indígenes de la primera edat del ferro van esdevenir pròpiament íberes 
resulta una qüestió difícil de determinar, no tan sols per qüestions cronològiques sinó fonamentalment 
per la dificultat d’aïllar els trets definitoris de la cultura ibèrica. Aquest s’accentua especialment en el cas 
de la zona d’estudi, ja que algunes de les característiques que en altres zones ja són definitòries del seu 
“iberisme” aquí ja estan presents des de l’edat del bronze. Tot i així, podem afirmar que durant el darrer 
quart del segle VI i primera meitat del V semblen observar-se les primeres manifestacions pròpiament 
ibèriques a la plana occidental, fins ara poc conegudes en excavacions en extensió. 
Si jutgem per les fonts escrites sembla que el poble ilerget va ser un dels més poderosos del món ibèric 
septentrional. Malgrat tot, l’ús de les fonts escrites resulten insuficients per valorar quina era la realitat 
sociopolítica d’aquesta comunitat i sobretot l’espai i el territori exacte que ocupava aquest “grup cultural”.

Les limitacions anteriors han fet que es potenciessin altres tipus d’estudis a la zona com són els de territori 
i poblament. Aquests, amb una llarga tradició a la zona, s’han centrat principalment en un àmbit micro o 
mesoespacial, fet que ha limitat el poder disposar d’una visió global del territori que permeti la percepció de 
conjunt de la seva estructura social, política i econòmica. 
El territori ilerget tradicionalment s’ha situat a la plana de les actuals províncies de Lleida i Osca16, degut 
a la coherència geogràfica de la zona i a la seva concordança aproximada amb les indicacions de Claudi 
Ptolomeu ( Bermúdez 2005, 566). Diversos estudiosos s’han esforçat i debatut en els últims 20 anys per 

16. Tot i així, per motius sobretot pràctics, en l’estudi actual només ens centrarem en el territori ilerget oriental que comprèn la Catalunya actual.

Fig. 1.9 - Representació de l’àrea ilergeta segons diversos autors (extret de Bermúdez 2005).



1.2 El marc crono-cultural: Del Grup del Segre Cinca a l’època Ibèrica

22

treure l’entrellat de quins serien els límits exactes del territori ilerget (Junyent 1987, Garcés 1992, Rovira 
i Santacana 1984, Bermúdez 2005). Aquestes petites divergències, pel que fa als límits, les podem veure 
plasmades en la figura 1.9.

La mera anàlisi quantitativa de l’evolució del poblament a l’àrea ilergeta reflexa clarament les línies de 
continuïtat i els moments de ruptura. En primer lloc, es percep l’escassa repercussió que va suposar 
l’entrada a l’època ibèrica, ja que el 58,2% dels jaciments havien estat ocupats durant la primera edat 
del ferro, és més, el 50,9% tenia els seus orígens a l’edat del bronze final. Els nuclis que van perdurar 
eren els beneficiaris del procés de concentració de la població vers les zones més pròximes als eixos de 
comunicació ( Bermúdez 2005, 579). Tot i la dificultat a l’hora d’establir quin tipus de jerarquia hi havia entre 
ells, s’ha proposat que en aquest context seria on realment es començaria a evidenciar el fenomen de 
jerarquització social (Garcés 2002) tal i com veurem en les línies inferiors.

En aquest moment els intercanvis exteriors no degueren crear un comerç en el sentit modern del terme, 
sinó que es desenvoluparia en l’estratègia del do i el contradó. Amb l’inici d’aquest període assistim, d’una 
banda, a la contracció i desaparició del comerç fenici (mitjans del s. VI aC) i, de l’altra, a l’arribada de nous 
navegants que van ocupar el seu lloc. Els comerciants grecs, tal i com van fer els seus predecessors, van 
introduir vi i granadures, però a l’occident català el seu rastre és dèbil durant els primers temps i es redueix 
a comptades troballes. 

Els productes exòtics possiblement van ser acaparats per cabdills locals i posteriorment, redistribuïts entre 
persones properes en reconeixement a vincles familiars, de clientela o de qualsevol altra mena, sigui per 
donació o bé per consum col·lectiu en celebracions (Garcés 2001, p.122). Això va provocar la maximització 
del paper dels cabdills locals dins els seus respectius clans. 
A l’anterior conducció de força de treball i al lideratge militar s’hi va sumar l’inici de la diferència econòmica. 
Quedava obert el camí cap a una societat aristocràtica ibèrica, amb la seva diferència entre camperols i 
aristòcrates. 

Un altre gest que va perdurar i que enllaça amb els períodes anteriors va ser el tractament funerari. 
Seguim trobant, en aquest moment, la inhumació en àmbit domèstic dels perinatals humans17, amb restes 
exhumades als jaciments dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) (Garcés et al. 1994, 152; Agustí et al. 2000, 
315). També s’han pogut documentar perduracions referents a algunes pràctiques de caràcter simbòlic/
religiós com és el cas de les inhumacions de fetus de cavall ja documentades en el període anterior i 
que ara es consoliden com una pràctica única i aïllada a la plana occidental, amb evidències presents al 
jaciment dels Vilars (Gómez 2003; Nieto 2008, Nieto 2010, Nieto et al. 2010) i a Tossal del Molinet (Poal, 
Urgell) (Gómez 2000).

L’ibèric ple, per la seva part, és l’època de màxima expansió territorial i de desenvolupament polític, 
socioeconòmic i cultural del poble ilergeta, que des de finals del segle V aC i al llarg dels segles següents 
ocuparà les valls mitjanes i baixes del Segre i del Cinca.

A diferència de la suau transició de la primera edat del ferro a l’ibèric antic, l’entrada a l’ibèric ple va 
suposar un punt d’inflexió pel que fa a l’evolució del poblament, ja que tan sols va sobreviure el 15,2% 
dels jaciments de la fase anterior ( Bermúdez 2005, 580). Els assentaments ilergetes es situen, en molts 
casos, en nous emplaçaments però també alguns es sobreposen a un nucli anterior, encara que, a finals 
del segle V i principis del IV, amb una nova planta. Es troben generalment en llocs elevats, com tossals, 
encara que existeixen excepcions d’assentaments a la plana. En general són poblats no gaire grans, més 
aviat petits si són comparats amb les aglomeracions ibèriques del sud i del llevant de la península, amb una 
estructuració senzilla que s’organitzava al voltant d’un eix longitudinal, seguit per un carrer central en el que 
es disposaven els habitatges perpendicularment.

Cal destacar sobretot una sèrie de novetats urbanístiques importants18, si bé no totes poden ser observades 

17. Cal recordar que les primeres evidències d’aquesta pràctica ja les podem documentar als jaciments del bronze recent com Tossal de les 
Tenalles (Torres de Segre, Segrià) (Garcés et al. 1993), Vincamet (Fraga, Osca) (buscar referència al RAP), Carretelà (Aitona, Segrià) (Majó 
2001/2002) i la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Noguera) (Gallart i Junyent 1989).

18. Les construccions segueixen un pla preconcebut que preveu necessitats funcionals col·lectives en l’ús de l’espai, com carrers i places, serveis 
com l’evacuació o recollida d’aigües mitjançant clavegueres o conductes elevats i cisternes, i la protecció militar. També apareixen edificis singulars 
de caràcter públic (civil o religiós), o privat (en relació amb cercles aristocràtics) i un poder polític permanent presideix i ordena la vida quotidiana 
i els treballs conjunts de la col·lectivitat. Tant la funció política com la religiosa es centralitzen en un nucli principal que exerceix la seva autoritat 
sobre un territori depenent, organitzat en funció de nuclis menors. Així doncs, està plenament establerta la jerarquització i diferenciació funcional 
dels assentaments . 
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Fig. 1.10 - Mapes dels jaciments de la Primera Edat del Ferro i l’ibèric antic (superior) i l’Ibèric Ple (inferior) (extret de López 2000).
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arqueològicament en la majoria dels jaciments ilergetes, ja que tan sols estan presents als nuclis més grans 
amb una estructura urbana com, per exemple, el Molí de l’Espígol (Tornabous, el Pla d’Urgell) (Junyent 
1979, 38; Junyent 1989, 103-104).
La jerarquització dels assentaments, el despoblament d’àmplies àrees i l’abandó de molts nuclis perifèrics 
han estat interpretats com una realitat poblacional exigida per un nou model econòmic, en el que l’explotació 
autàrquica de petits territoris per petits poblats seria substituïda per una economia agrícola excedentària, 
amb la producció de manufactures, destinada al comerç i tot el que aquest representa (Junyent 1989, 104-
105).

Pel que fa als límits del territori és interessant remarcar-hi la franja (amb una mitjana de 20 km d’amplada) 
que resta totalment deshabitada i la qual podem qualificar com a “terra de ningú”. Aquesta franja separa els 
territoris occidentals dels de la vall de l’Ebre, el Francolí, la Conca de Barberà, el sud-oest de l’Anoia i inclús 
la vall del Llobregat. D’altra banda, aquesta franja desocupada també coincideix amb els límits naturals 
de la plana. Aquestes zones deshabitades haurien pogut constituir una fita acceptada per les comunitats 
situades a banda i banda de les mateixes. El territori al sud-est de Lleida seria un possible exemple d’aquest 
model, amb una àmplia zona deshabitada que segons els estudis paleoambientals correspondria a un 
paisatge àrid, colonitzat per arbustos i pi blanc (Ros 1994, 96). Un paisatge poc adequat per al cultiu que 
podria haver estat relegat a la categoria de terra de ningú entre els territoris ilergetes i ilercavons (Bermúdez 
2005, 583).

En referència al tipus de societat que està gestionant aquests territoris, el desenvolupament d’una organització 
sociopolítica més complexa hauria deixat obsolet l’antic model de poblament basat en la multiplicitat de 
petits assentaments en pro del sorgiment de nuclis urbans de certa entitat, amb el Molí d’Espígol19 com a 
exemple més il·lustratiu. Aquest moment de canvi va suposar la primera ruptura veritable amb la tradició de 
l’edat del bronze, és el que s’ha anomenat l’”eclosió incipient del món ilerget” (Junyent 1976). Ara la societat 
ilergeta apareix com a l’exemple més singular i brillant en el context de la Catalunya ibèrica, com subratllen 
les fonts gregues i llatines, especialment Polibi i Titus Livi (Junyent 1979, 40; Junyent 1986). Malgrat tot, 
cal ser cautelosos a l’hora d’afirmar que ens trobem davant de l’existència d’un Estat plenament format, 
amb trets com una administració centralitzada, un grau elevat de jerarquització en la seva administració 
i entre els assentaments, l’existència d’una religió comuna d’Estat o d’un d’exèrcit regular que control és 
l’ordre intern i fes respectar els límits del propi territori. A causa del reduït nombre de jaciments excavats en 
extensió no podem dir que tinguem un coneixement suficient que ens reveli, amb més o menys certesa, cap 
dels elements anteriorment citats. Potser hauríem de llegir la realitat de l’ibèric ple amb més humilitat, amb 
una ètnia ilergeta estructurada en diversos territoris autònoms amb els seus respectius centres de poder. 
Aquesta realitat reduiria la consciència de pertinença a un mateix éthnos a activitats de cohesió social, 
determinats rituals comuns i aliances militars puntuals com les que s’esdevindran a finals del segle III.
La participació de les comunitats ilergetes a la segona guerra púnica va posar en evidència la seva 
orientació cultural diferenciada respecte les poblacions costaneres. Aquesta no va assolir la complexitat 
d’altres pobles meridionals de la península i la vida urbana, en sentit estricte, no arribarà fins la romanització 
(Junyent 1979, 38-40). A partir del segle II aC fins al canvi d’era la plana occidental entra en el període ibèric 
tardà, moment en el qual la cultura íberoilergeta és progressivament absorbida i en procés de submissió als 
models romans davant els quals, a partir del 205 aC, no s’observa cap resistència apreciable.

19. Que Maluquer relaciona o identifica amb la primera capital Athanagia a l’oest del Segre i que posteriorment es traslladaria a Iltirda (Lleida).
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1.3 Estat de la qüestió dels estudis faunístics sobre la plana 
occidental catalana
Les visions més habituals, des de Bosch Gimpera, atribuïen als grups indoeuropeus diversos avenços 
agrícoles i la possible introducció de noves espècies domèstiques, com per exemple la denominada 
“raça bovina marinera” de l’Empordà (Bosch 1942, 16). La comunitat investigadora es debatia, en aquell 
moment, entre dos línies interpretatives20 pel que fa a la qüestió de les transformacions econòmiques de les 
comunitats prehistòriques (del II-I mil·lennis aC) al nord-est peninsular. La plana occidental no va quedar al 
marge d’aquesta diatriba. Els resultats que a poc a poc van anar sortint a la llum, fruit de la intensa activitat 
arqueològica dels anys 60, i els creixents i incipients estudis interdisciplinaris dels anys 80, van situar-la al 
bell mig del debat degut als trets singulars que presentava, tal i com s’ha evidenciat en l’apartat anterior. 
El primer treball de síntesi global sobre el tema exclusivament econòmic (Maluquer 1968, 61-79) es 
va realitzar a finals dels anys 60. Tot i que Catalunya encara no comptava amb excessives dades, i 
encara menys la plana occidental catalana, ja deixava entreveure aquest debat intern que tenien alguns 
investigadors. Malgrat les mancances del mateix, és important la seva menció en tant que suposa el primer 
treball que intentà recollir aquesta voluntat i les inquietuds d’alguns investigadors que intentaven transmetre, 
a la comunitat científica, la necessitat de valorar i explotar les dades arqueofaunístiques, carpològiques, 
pol·líniques, antracològiques, etc. en la recerca arqueològica. És interessant destacar-ne la valoració que 
fa de la ramaderia considerant-la la gran riquesa de l’època21 (Maluquer 1968, 68), fet que no deixa de 
cridar l’atenció sobretot si tenim en compte les poques dades del moment. En essència, però, aquest treball 
encara està amarat d’un fort regust tradicionalista on encara s’afirma que els pobladors indoeuropeus 
serien els primers en practicar l’agricultura d’arada en secà, els que haurien introduït noves espècies 
vegetals i ramaderes així com els porcs domèstics (Tarradell 1962, 199-205) i l’ús del cavall (Maluquer et 
al. 1945-1946, 174-175). La visió de Maluquer estava clarament mediatitzada per l’escassa quantitat de 
restes conegudes en el moment. Tot i així, cal considerar-lo un pioner en l’intent d’aprofundir enfront de les 
generalitzacions que s’arrossegaven des de feia anys carregades d’apriorismes que, molts cops, entraven 
en contradicció amb allò que el registre arqueològic estava evidenciant.
Tot i que el punt d’inflexió en el desenvolupament de la ciència arqueozoològica a Espanya es va produir 
a finals dels anys 60 i principis de la dècada següent (Morales 1990, 251-152; Altuna 1995, 10; Asquerino 
1992, 199) a Catalunya va caler esperar fins a la dècada dels 80 per tal que la formació de nous especialistes 
sectorials: palinòlegs, antracòlegs, paleocarpòlegs i naturalment experts en fauna, permetessin comptar 
amb un registre documental inèdit i innovador. És en aquest moment quan comencen a realitzar-se, de 
manera sistemàtica, estudis faunístics que ens permeten començar a valorar l’activitat ramadera a la plana 
occidental (Miró i Molist 1986, Castaños 1988, Rovira et al. 1996/1997, Miró 1989, Maya 1992B). Un clar 
exponent d’aquesta nova realitat va quedar plasmat en un segon treball de síntesi sobre l’aprofitament 
del medi i la paleoeconomia durant la protohistòria peninsular (Maya 1992). En aquest cas l’autor feia un 
recull més exhaustiu dels jaciments amb estudis interdisciplinaris (fruits, llavors i fauna) des del calcolític 
fins a l’època ibèrica (Maya 1992, 283 - veure Fig. 1.11). A diferència de treballs anteriors, ara no es 
limitava només a citar quines espècies estaven presents en cada jaciment i a mostrar una visió global i 
generalista. L’autor desglossava meticulosament els diferents tàxons, indicant quins hi eren presents amb 
major importància, separant-hi els jaciments per períodes cronològics i tractant-los, d’una banda, de manera 
diferenciada essent conscient de les particularitats de cadascun, però sense oblidar, a la vegada, que 
aquests s’integraven a una realitat socioeconòmica i paleoecològica més àmplia que obligava a realitzar 
una anàlisi integral de totes les dades disponibles per tal d’establir comparacions vàlides entre elles. 

El treball intentava profunditzar en els diferents aspectes indicadors de continuïtat cultural, durant els 
diversos períodes de l’edat del bronze, assumint, de totes maneres, que la influència transpirinenca va 
provocar transformacions notables, tot i que no radicals, ja que les pròpies societats indígenes receptores 
de les novetats estaven, per si mateixes, immerses en importants processos evolutius (Maya 1992, 288). En 
aquests moments el debat entre la continuïtat o el canvi encara és molt present amb els dubtes i incerteses 
que això plantejava en el si de la comunitat científica. Així doncs, els anys 80 vénen marcats per aquesta 
recerca de noves disciplines que puguin proporcionar més respostes. Pel que fa a la plana occidental 
catalana, podem dir que els treballs de Maya van constituir el punt de partida vers noves maneres de tractar 
la problemàtica específica de la zona de la plana interior. L’autor comença a singularitzar l’àrea del Segre 
Cinca, una realitat regional que no concordava amb els fenòmens de caràcter globalitzador, com la invasió, 

20. Una defensa la continuïtat al llarg de l’edat del bronze, i l’altra la ruptura provocada per les invasions dels camps d’urnes.

21. Aquesta valoració serà ràpidament substituïda i s’erigirà l’activitat agrícola com la principal font de riquesa de les comunitats prehistòriques 
(Alonso 1997).
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fent-se evident que es trobaven davant d’un fenomen que no es repetia en les altres àrees de Catalunya. 
De totes maneres, era un moment en què aquest nou paradigma començava a prendre força, tot i que 
encara ara molts autors semblen temerosos a l’hora de justificar-la.

Fig. 1.11 - Registre carpològic i de fauna dels principals jaciments prehistòrics del Nord-est peninsular, (•) presències i presències dominants (+) 
d’animals, llavors i fruits (Extret de Maya 1992, 283).

Els anys 90 no suposen un gran avenç per a la recerca arqueofaunística a la plana. Tot i que hi ha un 
nombre creixent de treballs de síntesi sobre l’economia prehistòrica on s’inclouen aquest tipus de dades, 
es pot dir que són dades que aquests autors extreuen de treballs de recopilació anteriors (Sanahuja, Micó i 
Castro 1995; Alonso 1997), ja que la majoria dels estudis encara romanen inèdits (Maya 1992). 
Malgrat això durant la segona meitat d’aquesta dècada sembla que la situació s’activa amb una dinàmica 
creixent d’aparició de treballs de síntesi sobre economia agropecuària a Catalunya (Sanahuja, Micó i Castro 
1995; Albizuri i Nadal 1999; Nadal 1997; Burillo 1999)22 i també, més concretament, a la plana occidental 
catalana (Alonso et al. 1994/1996; Alonso et al. 1997). Els estudis arqueofaunístics també proliferen en 
publicacions a revistes científiques o entremesclades com a capítols de tesis i treballs de recerca que les 
tenen en compte a l’hora de realitzar les seves interpretacions. En tots ells i com a tret destacable podem 
veure que la plana ja s’explica a partir del discurs del Grup cultural del Segre Cinca, que ja està plenament 
consolidat a l’hora de descriure l’evolució de l’organització social i les estratègies productives de la zona. 
Encara que les dades utilitzades per a la vall del Segre segueixen essent en gran part encara inèdites, 
és en aquest moment quan es durà a terme un treball important sobre estudis inèdits realitzats durant 
la dècada anterior. De fet, com a referència per a l’edat del bronze i l’època ibèrica, només es coneixien 
els estudis dels següents jaciments, alguns d’ells ja recollits per Maya (1992): Minferri (Nadal 1990), la 
Cova de Punta Farisa (Albizuri i Nadal 1993), Masada de Ratón (Miró i Molist 1986), la Pedrera (Miró 
1989), La Peixera (Maya 1982A,1982B), Genó (Albizuri 1998) i Carretelà i Zafranales (Montón 1988), Els 
Vilars (Miró 1992) i Roques del Sarró (Miró 1996). El handicap del moment, però, era que la seva majoria 
presentaven un nombre de restes molt petit que no permetia interpretar les dades amb seguretat. Tot i així, 
i potser incentivat per la superació del debat sobre la periodització a la zona o per l’augment de treballs 
arqueozoològics, sembla que és ara quan s’amplia l’espectre cronològic, objecte d’estudi. Si durant els 
anys 80, un 90% dels estudis se centraven en l’edat del bronze i, més concretament, un 75% en la fase 
que abraçava el bronze recent (GSC II i GSC III); en els anys 90 s’amplia el ventall amb jaciments tant de la 
primera edat del ferro com, sobretot, de l’època ibèrica (Vilars (Miró 1992), Roques del Sarró (Miró 1996)). 

L’entrada al segle XXI suposarà un increment espectacular dels treballs de síntesi sobre economia 
protohistòrica, però en especial centrat en el món ibèric del llevant peninsular (Franquesa et al. 2000; 
22. Cal remarcar que alguns d’aquests treballs de síntesi no citen o no tenen en compte les dades dels jaciments de la plana occidental catalana
(Burillo 1999, 150; Iborra 2000). 
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Iborra 2000; Andugar i Saña 2004; Colominas 2004/2005; Grau i Pons 2005; Pérez Jordà et al. 2007; 
López Cachero 2007; Sanmartí 2007; Albizuri et al. 2008; Colominas 2008; Colominas 2009; Buxó et al. 
2010; Albizuri et al. 2010). Aquests són un reflex del bon estat de la recerca ja no tan sols en el camp 
de l’arqueozoologia, sinó també en tot el ventall de disciplines arqueològiques que ara tenen un grau 
de producció científica suficient com per articular discursos integrats sobre els sistemes de producció, 
intercanvi, processat i consum de les comunitats, tant a la zona de Catalunya com a la zona valenciana. 
Els estudis pel que fa a l’arqueozoologia es diversifiquen explotant un ventall metodològic ben complex, 
que va més enllà dels estudis que es limitaven a extreure únicament informació sobre les edats de sacrifici, 
el nombre de cada espècie representada i el processat dels esquelets. Ara entren en joc l’estadística, 
els models ramaders, l’etnoarqueologia, la biometria comparada, les analítiques d’ADN, de fitòlits, la 
microtraceologia, etc., que aporten a la disciplina nous objectius i perspectives i la converteixen en una 
eina indispensable en qualsevol projecte de recerca o estudi de les societats del passat.
Sembla que la disciplina arqueofaunística segueix sentint-se molt còmoda dins el període protohistòric; 
de manera que si tenim en compte el volum d’anàlisis arqueofaunístiques practicades als jaciments de la 
plana occidental (veure Fig. 1.12), es veu com se centren principalment en els d’època ibèrica23 (Estinclells 
(Valenzuela 2010): Molí d’Espígol (Colominas 2009), Vilars (Nieto 2008), Vilot de Montagut (Gómez 2000), 
Missatges (Nadal i Gómez 2000) i Tossal del Molinet (Gómez 2000)). També es toca de resquitllada alguns 
jaciments d’època més tardana (Missatges (Nadal i Gómez 2000)) i es deixa al marge qualsevol cronologia 
que vagi més enllà de l’època romana. Més enllà d’aquest progressiu despertar de la disciplina a la plana, 
el més destacable d’aquest moment és el naixement dels primers treballs de recerca duts a terme per 
especialistes integrats dins el Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida. Fins aquest 
moment, els estudis arqueofaunístics dels jaciments de la plana occidental procedien d’altres centres 
de recerca (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona) o entitats diverses (Museu 
Comarcal Salvador Vilaseca de Reus), com hem pogut veure els estudiosos que hi hem participat, ja que la 
Universitat de Lleida, al marge dels grans centres de recerca creats els anys 8024 a l’Estat espanyol i també 
a Catalunya, no tenia una infraestructura prou desenvolupada per acollir aquest tipus d’estudis. Aquesta 
situació va donar un gir substancial en el moment en què un grup de joves investigadors es va obrir pas 
i va lluitar per la valoració i la introducció d’aquestes disciplines dins l’àmbit de la recerca universitària 
lleidatana. Els primers treballs sobre l’agricultura (Alonso 1997) i sobre l’explotació de base animal (Gómez 
2000) a la plana occidental catalana durant la protohistòria van suposar el naixement d’aquestes dues 
línies investigadores dins el Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Lleida, fins al 
punt que en l’actualitat s’ha creat un laboratori d’arqueologia on es duen a terme, de manera continuada, 
projectes i estudis sobre materials faunístics, carpològics, ceràmics i antracològics (Nieto 2008; Vila 2010; 
Vilella 2011). Aquests s’inscriuen en el marc del projecte (HAR2008-05256) dedicat a la reconstrucció de 
l’evolució històric-arqueològica de les comunitats de Catalunya occidental durant la prehistòria recent i la 
protohistòria.

Si bé és cert que l’activitat de recerca interdisciplinària presenta un molt bon estat de salut en el si de 
la Universitat de Lleida, encara queden molts fronts per conquerir, sobretot pel que fa a la disciplina 
arqueozoològica a la zona de plana. 

En l’actualitat i fruit de l’increment de les intervencions arqueològiques, tant pel que fa a jaciments amb 
projectes consolidats de recerca, com pel que fa a les nombroses excavacions d’urgència25, hem vist com 
el volum de mostra s’incrementava de manera espectacular en els últims 2 anys. Aquest fet se suma als 
jaciments que encara estan a l’espera d’ésser estudiats, com és el cas del jaciment del bronze ple de 
Minferri (Juneda, Lleida) (Nadal 1990, Gómez 2000) amb una important quantitat de restes faunístiques 
que sens dubte aportarà dades molt interessants referents a l’evolució de l’estratègia ramadera a la zona 
de la plana interior. Amb això volem dir que encara hi ha un percentatge massa elevat de jaciments en 
curs d’excavació o excavacions antigues on aquests tipus de materials s’han perdut, llençat o, simplement, 
estan guardats en els dipòsits; tots ells a l’espera que algú els estudiï algun dia. Val a dir que els pocs 
especialistes en aquesta disciplina a la Universitat de Lleida (actualment tan sols una persona) i els pocs 
recursos destinats a aquest tipus d’anàlisi són un motiu prou evident per donar lloc a la situació esmentada.. 
Situació que va in crescendo si tenim en compte, per exemple, els últims descobriments a la zona amb 

23. Tot i que no es deixen de banda els períodes anteriors (Vincamet (Nieto 2002), Carretelà (Albizuri i Colomer 2001-2002)).

24. Durant la dècada del 80 és va posar en funcionament a la península d’una banda el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid (LAZ-UAM) dirigit pel catedràtic de biologia animal Arturo Morales i a Catalunya el segueix uns pocs anys després la creació d’una altre 
laboratori a l’ Universitat Autònoma de Barcelona dins el Departament d’Història de les Societats Precapitalistes i Antropologia Social dirigit per 
Jordi Estévez.

25. Importants obres com les del canal Segarra-Garrigues que han posat al descobert una gran quantitat de jaciments a la zona de l’Urgell i les 
Garrigues, alguns d’ells amb conjunts importants de fauna com, per exemple, és el cas del jaciment tardo ibèric de la Rosella (Tàrrega, Urgell).
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conjunts importants de fauna, alguns a l’espera de ser estudiats i d’altres pendents de publicació, que 
passen a engrandir el romanent. Per deixar constància dels que tenen un major potencial de cara a futurs 
estudis citarem el Pla del Tabac (Montoliu, Segrià) i Llinars del Mas (Salàs de Pallars, Pallars), tots dos amb 
presència d’estructures d’emmagatzematge amb restes de fauna datades al bronze final (Llinars del Mas 
també té una fase ibèrica). A més a més, tenim Serra de Mania (Cubells, Noguera), de la primera edat del 
ferro, on sembla que va sortir una cabra en connexió anatòmica i deposada en àmbit domèstic. Segons els 
arqueòlegs podria tractar-se d’una deposició ritual però no està clar (Valenzuela 2003). I finalment tenim el 
jaciment de la Rosella (Tàrrega, Urgell), del període tardo ibèric, que presenta un volum molt important de 
restes de fauna aparegudes dins de sitges; en la seva major part hi apareixen tant conjunts d’abocaments 
de consum, com restes d’animals en connexió anatòmica. Aquí només hem tingut en compte els jaciments 
inclosos dins del període que comprèn del Grup del Segre Cinca fins a l’època ibèrica i, naturalment, 
només els que tenien restes arqueofaunístiques amb una certa entitat; però si afegíssim els jaciments amb 
intervencions d’urgència, en aquests dos últims anys, s’incrementa la llista d’una manera important. Aquest 
fet ens fa reflexionar sobre el pes que estan adquirint les tasques al camp que, per altra banda, sembla que 
vagi en detriment de la inversió pel que fa a recerca i estudi de materials. Amb això no volem dir que s’hagin 
de reduir els efectius al terreny sinó que veiem preocupant com es va acumulant un excedent important de 
materials i només esperem que, en un futur, també s’incrementi el nombre d’especialistes i la inversió en 
recerca en tots els àmbits de les disciplines per poder donar resposta a tot aquest volum acumulat del que 
ja podem anomenar la “dècada l’arqueologia d’urgència”.
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2.1 Introducció

2 Marc teòric

2.1 Introducció 

Des dels anys 60, amb l’auge del funcionalisme i del neoevolucionisme, les disciplines humanes van assistir 
a la generalització de plantejaments que emfatitzaven la influència de variables materials o físiques (clima, 
tecnologia, població, recursos) en el funcionament del canvi dels sistemes socioculturals. L’organització 
social, com a expressió del consens de voluntats individuals respecte els fins i els objectius col·lectius, era 
concebuda com un conjunt de relacions que tendeixen a l’estabilitat. 
Contra els preceptes de la New Archaeology i com a culminació d’anys de treball teòric, l’arqueologia 
postprocessual va aparèixer en escena proposant un nou enfocament que canviava les perspectives 
materialistes i deterministes. La priorització d’una perspectiva que veia la societat com un ens conflictual 
i dinàmic, trencava amb la teologia de l’equilibri que havia focalitzat la majoria d’estudis sobre els canvis i 
transformacions de les societats del passat.
Des de l’òptica postprocessual, encara que es prioritzi la dimensió simbolicoideològica del les restes 
arqueològiques, també es pretén mostrar com aquests van contribuir a promoure i/o legitimar la desigualtat 
social i també com el conflicte i la corresponent lluita d’interessos són els fidels acompanyants en l’esdevenir 
humà, en clara sintonia amb els postulats marxistes (Lull i Micó 2001/2002, 25).

Marxistes, estructuralistes, positivistes, evolucionistes i una llarga llista d’”istes” han contribuït a la creació 
de pàgines i pàgines de literatura que no tenia altre objectiu que el d’intentar justificar quin era el millor 
enfocament teòric a l’hora d’interpretar i analitzar les societats del passat. 
Sovint, els joves investigadors, estem tan ofuscats en l’assumpció i comprensió de la metodologia de la 
nostra disciplina (cada cop més complexa i diversificada) que hem deixat de banda l’evolució de la teoria 
arqueològica o els debats interns que s’esdevenen en el si de la comunitat científica. Volem aportar noves 
dades, contribuir a ampliar el model general en el qual se circumscriuen les nostres disciplines, volem 
generalitzacions, generoses quantitats d’ossos determinats, models comparatius vàlids que ens permetin 
establir analogies i resultats, molts resultats. Moltes vegades, una inherent influència “baconiana” ens 
empeny a agafar el màxim nombre de conjunts o de jaciments sense fer-nos preguntes abans, ni sense 
hipòtesis de partida, ja anirà sortint! Però des del nostre punt de vista, en la nostra feina, al final tot es 
redueix a fer-se les preguntes adequades, al cap i a la fi, la clau de qualsevol bon treball. Per què aquest 
jaciment i no un altre? per què aquest període cronològic? per què aquest territori? fins on? fins quan? Però 
molts cops les nostres preguntes de partida i les nostres hipòtesis queden relegades a àmbits molt concrets 
i problemàtiques molt sectorials precisament per la por a allò desconegut. És el que literalment expressa la 
dita de “l’arbre no ens deixa veure el bosc”.

Existeixen, actualment, una notable quantitat de nous treballs molt interessants que serveixen a una gamma 
apreciable d’enfocaments diferents. Aquestes novetats procedeixen sovint de joves especialistes que no 
s’acontenten amb refugiar-se en un marc d’estretes afinitats teorètiques. Destaca, especialment, el fet que 
els nous treballs combinen les dades amb les teories: s’aprofundeix en la teoria sense deixar de banda les 
referències crítiques al material arqueològic, essent enfocaments molt variats, de manera que s’evidencia 
una falta de complexes davant l’eclecticisme (Johnson 2000, 227).
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En llegir les diferents teories arqueològiques, els debats, condemnes, crítiques, elogis, etc. no vaig poder 
evitar preguntar-me en quin de tots aquells enfocaments i paradigmes arqueològics i antropològics havia 
d’incidir la meva recerca. Quin era el millor?; el més coherent?; i, quan em pensava que ja l’havia trobat, 
sempre sortia alguna crítica irrebatible que de cop desmuntava totes les meves perspectives. 

Però és que jo, el que faig és estudiar ossos d’animals. Què pot aportar la meva tasca al discurs global i 
als diferents marcs teòrics? Què pot aportar això al coneixement dels canvis en la societat humana? No 
cal oblidar què he vingut a fer aquí: he vingut a proporcionar dades i resultats sobre la gestió ramadera i tot 
el que aquesta activitat implica a nivell social. Així que la pregunta clau, tenint en compte d’on sorgeixen 
els materials que seran objecte d’estudi, és: “de quina manera o fins a quin punt les activitats o accions 
quotidianes de les persones es relacionen o intervenen en els canvis que s’esdevenen a llarg termini i a 
gran escala com, per exemple, els orígens de la domesticació o l’aparició de l’estratificació social?” 
En definitiva, penso que és la recerca de la resposta la que dóna sentit, en gran part, a molts dels treballs 
i projectes que versen sobre les activitats productives de les societats del passat. És en aquest marc 
que cal situar l’estudi de les restes d’origen animal, ja que el que dóna sentit al nostre estudi és el fet 
de considerar aquestes restes com el producte de les relacions socials que regeixen els processos de 
producció, distribució i consum (Estévez 1991) i, per tant, la seva anàlisi és el que ens ha de permetre 
obtenir informació sobre les pràctiques socioeconòmiques de la comunitat (o organització social) estudiada 
d’una banda i, de l’altra, l’obtenció d’informació referent a les pràctiques sociopolítiques com a pràctiques 
socials.
Així doncs i essent optimistes, ens allunyarem de les premisses postprocessualistes que afirmen que “el 
passat ja no existeix i que entre ell i el nostre present hi ha un abisme infranquejable”.

La cultura material és considerada, des del nostre punt de vista, com un mitjà de comunicació simbòlica 
que intervé, com el llenguatge, en la creació de la realitat social on actuen els individus en les seves 
pràctiques quotidianes. La capacitat dels objectes per a evocar, transmetre, emmagatzemar i preservar 
significats els involucra directament en el procés de percepció dels principis significatius que orienten les 
pràctiques individuals i socials (Shanks i Tilley 1987, 131; Barret, 1988, 6-7). Des d’aquesta perspectiva, la 
“cultura material” ha de ser considerada com un text, un conjunt estructurat de diferències que els individus 
“llegeixen” i “reescriuen” contínuament (Shanks i Tilley 1989, 3); o, en altres paraules, un “discurs silenciós” 
imbricat, d’una banda, en l’aspecte social i, de l’altra, en el context paleoambiental en el que estaven 
inevitablement circumscrits.

Així doncs, encara que pressuposem un alt percentatge de dependència del medi no ens limitarem a dur 
tota la interpretació en aquesta línia, d’aqueta manera entenem que pot ser que a un material/element/
objecte arqueològic no se li pugui atribuir un únic significat. En aquest sentit, tal i com fa un historiador amb 
un document escrit, el qual sí que expressa significats distorsionats al servei d’uns interessos molt concrets 
(Lull i Micó 2001/2002, 24), cal sotmetre la nostra font de coneixement a una crítica prèvia amb l’objectiu 
de provar la veritat o falsedat dels continguts que comunica. Amb això volem dir que en contextos antròpics 
cal, si més no, ser prudents i considerar que els elements no són “transparents” ni “sincers”, perquè sempre 
implicaran significats i usos determinats pel context en el que es troben. 

En definitiva, i seguint la tendència postprocessualista, considerem que el registre arqueològic no 
constitueix en cap cas una col·lecció atzarosa d’elements, sinó un “conjunt estructurat en relació a la 
construcció social de la realitat i en relació amb les estratègies socials d’interès de poder i ideològiques 
com a forma de poder” (Shanks i Tilley 1987b, 98). Això sí, no acceptarem que aquesta societat s’aïlli del 
seu entorn ja que la importància dels elements ecològics de la infraestructura1 són innegables. Simplement 
no volem ser extremistes, ni realitzar una anàlisi tan sols en termes funcionals i adaptacionals o utilitaristes 
(New Archaeology), ni eliminar totalment aquestes societats del seu entorn prioritzant els factors d’odre 
simbolicolingüísitc (la cultura) per damunt dels d’ordre pràctic (en contra de les teories materialistes) 
(Hodder 1989), és a dir, el codi cultural com a mitjà i conseqüència de les accions individuals i l’alteració de 
les significacions en contextos d’actuació.

Un cop hem establert alguns aspectes pel que fa a la manera com nosaltres pensem que cal afrontar l’anàlisi 
de l’economia prehistòrica, també resolem que tot i que el gruix de la nostra anàlisi implica, en gran part, 
tot el que fa referència a la producció ramadera en sí mateixa, això no vol dir que perdem la perspectiva de 

1. Alguns antropòlegs socials, com per exemple Marvin Harris (1999), estableixen tres categories per definir els diferents elements d’una societat: 
infraestructura, estructura i supraestructura. La infraestructura designaria el conjunt de tecnologies disponibles, els condicionants ambientals i 
climàtiques; l’estructura és el conjunt de relacions jeràrquiques tant de producció com socials (defineix com està organitzada una determinada 
societat); la supraestructura, que al igual que el marxisme, està formada per la ideologia, els valors i creences. 
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quina és la finalitat última de la nostra recerca. Si hem elegit aquest període cronològic no ha estat només 
perquè disposem d’un jaciment excepcional ben excavat tant en extensió com a nivell diacrònic. Tampoc 
ha estat tan sols perquè disposem de conjunts importants de fauna que ens permetran, sens dubte, fer 
una avaluació ben acurada de les activitats productives i de consum d’aquesta comunitat. Sobretot hem 
elegit aquest jaciment i aquest marc cronològic perquè ens ha interessat especialment poder contribuir al 
coneixement dels canvis en el si de les comunitats del Grup del Segre Cinca i ajudar a treure l’entrellat de 
quins van ser els factors i/o causes que va incentivar el pas d’una estructura de cabdillatges a l’aparició d’un 
Estat arcaic (si és que va ser així). No cal dir que l’avaluació del pes que les activitats d’explotació i gestió 
dels recursos animals van poder tenir en aquests canvis serà un dels principals objectius que, de totes 
maneres, no esbrossarem en aquest apartat ja que hi entrarem en profunditat en el darrer punt d’aquest 
capítol.
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2.2 La peça que fa moure l’engranatge
Dels cabdillatges a l’estructura estatal una perspectiva teòrica i eines per l’anàlisi 
i el debat

A primer cop d’ull pot sobtar, aquest apartat. Suposo que per a uns lectors especialitzats en la disciplina 
arqueozoològica el que s’espera, d’entrada, és el pas directament a la reflexió sobre els diferents aspectes 
que competeixen a la disciplina arqueofaunística.
Però, tal i com esmentàvem en la introducció i després de presentar àmpliament la teoria general del 
Grup del Segre Cinca en el capítol anterior, hem cregut necessari fer una primera parada a una de les 
problemàtiques que, inevitablement, afectaran i influenciaran els nostres resultats. Aquest apartat no té 
altre objectiu que el de crear un espai de reflexió sobre el context sociopolític en el qual es trobarien 
immerses les activitats econòmiques que seran objecte de la nostra anàlisi. 

A través d’eines com l’antropologia política (Lewellen 1994), el materialisme cultural (Harris 1982; 1999), 
així com alguns enfocs de teoria arqueològica com “la teoria de mitjà abast” (Binford 1962) hem pogut 
aprofundir en la reflexió sobre les implicacions i condicionants econòmics i ecològics dels cabdillatges i 
de les societats estatals preindustrials. Aquest subjecte no és gens banal ni superflu, sobretot, si tenim en 
compte que són aquestes organitzacions socials les que estan gestionant i controlant un sistema econòmic 
determinat que és el que elegeixen per adaptar-se millor a les seves necessitats i limitacions ecològiques. 
Per tant, considerem imperatiu conèixer la multiplicitat de processos, causes i factors que han pogut donar 
origen i suposar el canvi d’un sistema social a un altre. Pot semblar que comencem la casa per la teulada tot 
reflexionant, en primer lloc a nivell teòric, sobre què hi ha darrera del concepte de cabdillatge i del concepte 
estat a partir dels elements que els caracteritzen, però entrar aquí a valorar si és primer l’ou o la gallina no 
és el subjecte d’aquest treball. En tot cas ens ha semblat que serà partir de conceptes i definicions clares 
que es donarà solidesa a les nostres posteriors discussions. Així doncs, ara mateix començarem per les 
definicions de les dos estructures socials protagonistes: 

El cabdillatge és aquella estructura social que permet donar resposta i mantenir una major densitat 
de població gràcies a una productivitat més eficaç. Evidencia una societat més complexa, amb alguna 
forma d’autoritat centralitzada amb un relatiu govern permanent, basats en l’acumulació i la distribució 
d’un excedent econòmic (que inclou normalment una mà d’obra excedentària) (Lewellen 1994). El cabdill 
esdevé el centre i coordinador del sistema de redistribució: pot cobrar impostos en forma d’aliments o béns, 
alguns dels quals seran tornats al poble, cosa que crea un nou nivell de solidaritat de grup en el que unes 
parts especialitzades depenen del bon funcionament del conjunt (la “solidaritat orgànica” de Durkheim). La 
característica més distintiva dels cabdillatges és la desigualtat dominant de persones i grups en la societat 
(Service 1975) i una estreta dependència encara del medi.

L’estat: els diversos enfocs de l’arqueologia, així com els de l’antropologia política i el materialisme cultural 
estableixen paràmetres amb lleugeres divergències o matisos. En tot cas, tots estan a l’una a l’hora de 
veure l’eclosió dels estats des d’una perspectiva evolutiva a partir d’una organització prèvia que és el 
cabdillatge. En canvi si ens referim als elements distintius a l’hora de definir-lo n’hi ha per a tots els gustos: 
per a Elman Service (1975) l’element distintiu de l’Estat, aquell que el distingeix dels cabdillatges “és la 
presència d’una forma especial de control: la contínua amenaça de la força per part d’un conjunt de persones 
constituït i legitimat per utilitzar-la”. Altres autors (Morton 1967) han posat l’accent en l’estratificació, “l’Estat 
té institucions especials, formals i informals, per a mantenir una jerarquia que té un accés diferencial als 
recursos”. I finalment i com a tercer exemple, tenim la perspectiva de Ronald Cohen (1978), per al qual 
el “tret clau per al diagnòstic” de l’existència de l’Estat és la seva continuïtat. A diferència de les formes 
inferiors d’organització política, l’Estat no té normalment fissures (és a dir, no s’escindeix en diversos petits 
grups) com a part del seu procés normal d’activitat política. 
La consideració de l’Estat com una forma de societat políticament centralitzada amb unes elits governants 
que tenen el poder d’obligar els seus subordinats a pagar impostos, prestar serveis i obeir la llei és la més 
consensuada (Carneiro 1981, 69). Si definir què implica una organització estatal o de cabdillatge ja suposa 
una certa controvèrsia segons les tendències, encara ho és més tot el que implica trobar una explicació als 
motius que van provocar el pas d’un estadi a un altre. El repertori és ampli i variat i per deixar constància 
de la complexitat teòrica citarem aquí les més rellevants: teoria del conflicte intern (Engels), teoria del 
conflicte extern, teoria hidràulica (Wittfogel), la pressió demogràfica (Carnicero 1967; Harner 1970), teoria 
del “determinisme etno-ecològic” (Harris 1977), teoria de la institucionalització del lideratge (Service 1975) 
i finalment la teoria de sistemes ( ).
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Des del nostre punt de vista moltes d’elles tenen un punt dèbil i és el d’aferrar-se a un model unicausal per 
explicar l’evolució dels estats. Totes inclouen interaccions entre diferents elements, tals com la demografia, 
l’hàbitat, la tecnologia i la irrigació. Els models sintètics, com el de Marvin Harris, fan més explícites aquestes 
interrelacions, apostant per tres condicions infrastructurals com a responsables de la transformació dels 
cabdillatges en els primers estats (Harris 1999, 487):

• El creixement demogràfic. 

• L'Agricultura intensiva. El producte bàsic era el cereal, que proporcionava un excedent sobre les 
necessitats immediates i podia emmagatzemar-se durant llargs períodes amb un baix cost sense 
ésser consumit.

• La Circumscripció. Gairebé tots els primers estats es trobaven circumscrits per la seva dependència 
a models de producció associats a valls fluvials fèrtils rodejades de planures o muntanyes àrides o 
semiàrides. Però la circumscripció també pot ser causada per la transformació d’hàbitats de baixa 
productivitat en hàbitats d’elevada productivitat, com a conseqüència d’una inversió a llarg termini en 
parcel·lació, construcció de preses, drenatge i irrigació en el territori d’un cabdillatge (Dikson 1987, 
citat per Harris 1999). La importància de la circumscripció, sigui quina sigui la seva forma precisa, és 
que les faccions dels membres descontents amb un cabdillatge no poden fugir dels senyors sense 
patir una brusca disminució en el seu nivell de vida.

El fet que la majoria de teories apunten inevitablement a aquesta idea d’evolució sociopolítica sense 
plantejar la possibilitat que no tots els cabdillatges avançats es transformessin en estats directament ens 
feia sospitar i més si tenim en compte tant alguns exemples etnogràfics actuals com alguns models del 
passat. Tot i que tan sols una petita línia separa els cabdillatges dels estats primaris, la millor manera de 
descriure aquesta transformació no és ni com un salt qualitatiu, ni com un canvi d’una forma a una altra 
sinó com la continuació d’un procés exponencial d’amplificació de la desviació. Aquesta nova perspectiva 
que trencava amb molts dels esquemes sota els quals estem acostumats a treballar ens feia plantejar la 
següent pregunta: quins factors eren els que determinaven que els canvis seguissin amplificant-se o que 
quedessin estancats al nivell del caciquisme?

Segons la perspectiva del materialisme cultural el primer seria, sens dubte, que la base energètica dels 
estats primaris fos prou àmplia com per a permetre a la classe governant fer front a les necessitats de 
subsistència d’un cos militar permanent. Això implicaria l’existència de modes de producció altament 
intensificables, tals com l’agricultura cerealística de regadiu o els sistemes mixtes ramader/cerealístic 
dependents de les pluges.

El segon planteja que ni tan sols un sistema de subsistència altament intensificable conduirà a divisions 
de classes estables si el contingent embrionari de productors camperols pot escapar a zones menys 
densament poblades sense que la seva eficiència productiva i nivell de vida pateixin un deteriorament net.

Davant d’aquesta situació es planteja inclús que la consolidació de la vida estructurada en classes no 
hauria requerit pràcticament enfrontaments físics directes. Les aldees instal·lades als marges dels territoris 
més aptes per a la producció agropecuària potser haurien acceptat un estatus de dependència permanent a 
canvi del privilegi de poder seguir participant de les redistribucions del assentaments més opulents originals 
dels que s’haurien escindit (Harris 1982, 121).
Mentre les classes elitistes prestessin serveis útils, com organitzar la construcció de sistemes de regadiu, 
defensar a la massa contra possibles enemics i predir les inundacions i estacions, podien confiar que les 
masses camperoles pagarien els tributs sense oposar resistència. Això hauria explicat perquè aquests 
estats primaris haurien destinat tants esforços a la construcció d’elements monumentals, temples i altars. 
Ja que tot i que eren empreses costoses, rendien un servei que hauria superat llargament el seu cost pel fet 
d’ajudar a convèncer els camperols que les elits intentaven controlar, en el seu benefici, les forces naturals 
i sobrenaturals de les que, segons es deia, depenien la salut i el benestar de la seva comunitat (Service 
1978, 31). Sempre és més econòmic aconseguir l’obediència mitjançant la mistificació que mitjançant la 
coerció militar i més si els efectius dels que es disposa no són gaire nombrosos.
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Així doncs i recollint un a mica les idees i reflexions de partida que venim treballant i que en definitiva 
guiaran el nostre estudi a nivell teòric considerarem que:

• Les societats han de fer front als problemes de producció, és a dir, satisfer conductualment requisits 
mínims de subsistència. Per tant ha d'existir un mode de producció adaptat, com a mínim, a les 
seves necessitats bàsiques.

• Les societats han de fer front al problema de la reproducció: evitar augments o decreixements 
que puguin destruir els efectius demogràfics.

• Les societats han de satisfer la necessitat de mantenir relacions conductuals segures i 
ordenades entre els grups constitutius amb altres societats. Això no vol dir que no contemplem 
l'existència de la guerra o del conflicte entre els diferents grups, però en societats on encara 
ens trobem amb economies que generen un excedent poc important aquestes activitats 
tindrien un abast limitat.
 
• No podem contemplar "les normes" que s'articulen en la ment de qualsevol persona d'una 
comunitat àgrafa del passat. Però en canvi sí que podem pensar en possibles maneres 
de mesurar les activitats productives corresponents a un grup cultural determinat. Davant 
la nostra impossibilitat de mirar cap a "dins", cap al "pensament i l’imaginari col·lectiu" 
preferim mirar cap a "fora", cap a l'entorn domèstic, natural, territorial com a elements que 
ens permetran saber com aquest individu es va adaptar al seu context.

• Els "subsistemes"2 són interdependents. Per tant, l’aparició d’un canvi en una part dels 
seus elements afectarà el conjunt del sistema, el que donarà lloc a una resposta positiva o 
negativa, és a dir a una transformació o a una homeòstasi (tendència cap a un nou equilibri). 
Aquest fet ens obliga a realitzar una anàlisi interdisciplinària dels resultats obtinguts.

• Les comunitats preestatals poden estar donant una resposta adaptativa racional al seu 
medi, en aquest cas la seva realitat econòmica, social i política estarà fortament influenciada 
pel mateix. 

• Degut a elements de conflicte i contradicció interns els canvis que es duen a terme en el si 
de les societats, en el nostre cas el Grup del Segre Cinca, es poden llegir des d'una òptica 
regional amb solució de continuïtat, considerem que no cal esperar un "impuls" extern, com 
a causa principal, que incentivi aquests possibles canvis.

• L'ús d'analogies i models procedents dels estudis etnoarqueològics s'utilitzaran com a 
complements a la recerca per extreure'n idees i contrarestar algunes informacions. 

Tot i que venim apuntant el materialisme cultural com una eina que considerem molt interessant 
i vàlida a l'hora d'analitzar el context arqueològic i històric seleccionat (ja que en aquest cas sí 
que considerem que les societats que són objecte del nostre estudi encara estarien sotmeses 
a un "determinisme ecològic"), això no vol dir en absolut que aquest treball es limiti als seus 
postulats a l'hora de perfilar les hipòtesis i objectius de partida i, naturalment, a l'hora de formular 
les interpretacions. El que sí que ens ha semblat especialment interessant ha estat, sobretot, 
el valor que dóna al registre material com a element d'estudi de les societats i, en segon lloc, el 
qüestionament i les noves perspectives interpretatives referents als cabdillatges i a l'aparició de 
l'estat. Aquest fet enllaça, doncs, amb una de les problemàtiques principals que ens trobarem al 
llarg de l'estudi ja que, tal i com veurem en l'apartat 2.3, l'àmbit referent a l'aparició d'un Estat 
ilerget no està, ni de bon tros, en condicions d' ésser avalat amb les dades de què disposem 

2. Hem utilitzat aquest concepte extret de la teoria dels sistemes que veu la societat o una cultura com un organisme que a la vegada està format 
per diferents subsistemes (Subsistema religiós, subsistema econòmic, subsistema social, subsistema de cultural material, subsistema psicològic, etc. 
(Clarke 1976)). Volem sobretot deixar clar que tot i que utilitzem el concepte perquè s’adapta a allò que volem expressar no vol dir que estiguem fent 
un ús de tot el marc teòric que envolta a aquest terme.
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actualment. Amb això no volem dir que neguem la seva existència sinó que amb el nostre estudi 
esperem contribuir a omplir alguns buits que considerem que hi ha al respecte i contrastar algunes 
informacions que contradirien la idea (des del punt de vista de l'economia) de la presència d'un 
estat. Esperem que a partir de l'estudi d'una part important de la seva economia, la ramaderia i la 
caça puguin aportar noves dades i indicadors útils al respecte.
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2.3 Una peça més per recompondre el trencaclosques
Les claus de la recerca i els conceptes per a l’estudi de la producció, consum i 
activitats rituals de base animal

Partim de la convicció que el registre arqueològic ens mostra traces, més o menys observables, 
sobre el canvi en un sistema social. Aquest fet ens permet, com a arqueozoòlegs, identificar 
indicadors arqueològics de les diverses activitats econòmiques, socials i simbòliques, reflex tant 
del context cronocultural com de l’ecològic. 

Així doncs, la nostra eina d’anàlisi i d’aportament de noves dades i perspectives la durem a 
terme des de la disciplina arqueozoològica. Entenem que la ramaderia, a l’igual que l’agricultura, 
és un sistema complex en el que s’interrelacionen de manera molt estreta els diversos factors 
mediambientals, tècnics i socials. Així mateix, considerem que la capacitat de l’arqueologia per 
apropar-se al coneixement del seu funcionament durant la protohistòria està molt condicionada 
per la quantitat i la qualitat de la informació de què es disposa, i de la que cal ser conscient per tal 
de cenyir-se el més possible a la realitat històrica.

Tot i que som conscients de les dificultats a les que estem sotmesos a l’hora d’inferir, a partir de 
les dades arqueozoològiques actuals, aspectes de tipus social, de relacions de producció, de 
propietat de la terra, de divisió del treball, etc., en algunes ocasions aquesta coherència de les 
diverses tècniques dins un sistema, permet la llicència de reflexionar sobre aspectes dels que 
encara no es té notícia, o que difícilment seran inferits a partir de les dades arqueològiques com, 
en molts casos, els sistemes de conreu o la rendibilitat.
A partir de les dades de fauna i en funció del que hem valorat més amunt, el nostre objectiu 
principal és el de caracteritzar les pràctiques d’explotació dels recursos animals extrets de 
les excavacions al jaciment ibèric dels Vilars d’Arbeca. A partir de la informació extreta pretén 
contribuir en un debat més ampli a partir de la informació que puguem extreure sobre tot el que 
seria la gestió dels recursos animals (gestió dels ramats i tots els productes que d’ella se’n poden 
extreure: l’intercanvi, les activitats cinegètiques, etc.), el consum (alimentació) i, en tercer lloc, 
certs aspectes del món simbolicoreligiós (pràctiques rituals) d’aquestes societats. És per aquest 
motiu que considerem que la nostra anàlisi afrontarà tres àmbits diferents:

• La gestió dels recursos animals

Els recursos ramaders sempre s’han presentat com un complement secundari a la producció 
agrícola. Aquest fet, però, no li treu mèrits, ni provoca que se l’hagi de considerar menys vàlid; 
ni pel que fa al seu aportament a l’economia de les comunitats del passat, ni pel que fa a 
l’aportament d’informació vàlida per al coneixement de les mateixes. Primer de tot, el seu estudi 
aporta informació sobre la base econòmica del grup i els productes prioritzats (força de treball, 
carn, pell, etc.). Per la seva banda, els tipus de gestió poden indicar una major disponibilitat dels 
recursos càrnics en jaciment o bé permetre diferenciar entre centres emissors i centres receptors.
A més a més i tal com diu Sigaut (1983), la gestió ramadera pot aportar fins a quatre categories de 
productes a una comunitat humana en funció del subministrament que aporta: productes corporals 
en vida (llet, llana, adobs) i post mortem (carn, pell, estris en os, ornaments, etc.), força i energia, 
comportament específic (alimentari i de predació, territorial o social) i contribució a l’imaginari 
simbòlic (unitat monetària, distinció social, ofrena, etc.). Totes aquestes esferes tan diversificades 
s’insereixen directament i inevitablement dins l’àmbit social. Així doncs, l’estudi de la gestió 
ramadera ens permetrà penetrar no tan sols en tot allò que fa referencia a l’explotació directa dels 
recursos animals, sinó que també ens farà reflexionar sobre tot el que implica el manteniment 
dels ramats com ara la seva alimentació, reproducció, espais on allotjar-los, tractament de les 
malalties i epidèmies (que també poden afectar els humans), etc. 
Aquestes activitats impliquen una gran inversió d’energia i una preocupació constant de la 
comunitat a l’hora de mantenir viu i sota control un bé que, a l’igual que el cereal, és acumulable, 
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redistribuïble i la segona font de riquesa de les comunitats protohistòriques.

Pel que fa a l’activitat cinegètica, més enllà del caràcter alimentari que pogués tenir i que l’inclouríem 
també en el següent punt, ens ha interessat destacar-la també aquí com una activitat econòmica 
present en aquestes societats. Tot i que el seu caràcter secundari i esporàdic li ha atribuït en la 
majoria dels casos un paper merament testimonial, considerem que la seva presència també ens 
pot aportar informació ja no tan sols sobre l’explotació que la comunitat feia del seu entorn, sinó 
que alguns estudis han revelat que la seva presència també pugui estar caracteritzant activitats 
exclusives d’alguns grups socials. Alguns autors inclús afirmen que amb l’adopció de la ramaderia, 
la caça va passar de ser un dels sistemes principals per a l’obtenció d’aliments a ser una activitat 
de caràcter social i de prestigi a través de l’anomenada caça major (Oliver 2000, 60).
Per exemple, la caça del cérvol (Ashby 2002) s’ha associat a una activitat de prestigi destinada 
només a certs personatges3 d’estatus superior. Una afirmació que d’entrada sembla feta una mica 
a la babalà però que, en canvi, pren força si tenim en compte, en primer lloc, que les persones 
que realitzaven aquest tipus d’activitat havien de disposar dels medis adequats i armes per dur-la 
a terme i, en segon lloc, que la caça d’aquest animal, en una societat on la domesticació ja és ben 
incipient, requereix una inversió d’energia i temps que no resultarien rentables si ho mirem des 
d’una òptica merament productiva.

Més enllà d’aquest caràcter elitista, la caça també pot ser un indicador de moments d’inestabilitat 
i/o conflicte social. Aquesta va poder constituir una estratègia de salvació per als moments de crisi 
(Ruiz i Molinos 1992). 

Finalment, una altra informació que ens pot aportar la presència/absència de l’activitat cinegètica 
en un jaciment és la regressió del bosc com a conseqüència d’una intensificació i ampliació de 
les activitats agrícoles, ja que l’aparició de l’agricultura va lligada amb la desaparició de massa 
boscosa per a l’aprofitament de les terres per als cultius. Aquest fet es traduiria en el fet que 
els animals s’haurien traslladat a zones molt més allunyades del assentaments i, per tant, un 
sobreesforç per part dels seus habitants per a poder obtenir aquest recurs.

• L'alimentació 

El concepte primari d’alimentació4 la defineix com el procés a través del qual prenem del medi 
les substàncies contingudes en els productes que componen la dieta i que són precises per a 
la nutrició (Oliver 2000, 15). Més enllà d’aquesta visió passiva i totalment biologista, si realment 
pensem que l’alimentació és un subjecte important d’estudi és perquè considerem que va més 
enllà de cobrir una necessitat bàsica i biològica, ja que és una activitat marcada inevitablement 
per la tradició cultural (Valenzuela 2008a, 9). Hi ha autors que inclús l’han elevat com un dels 
elements més destacables d’una cultura juntament amb el llenguatge, l’art, les tècniques i les 
creences (Cruz 1991, 267).
L’estudi de l’alimentació no només ens pot aportar molta informació sobre els costums d’una 
societat sinó que pot ser un clar exponent dels processos de canvi cultural als que pot estar 
sotmesa. Pot ser inclús susceptible d’esdevenir un indicador de diferenciació social, ja sigui a 
escala microespacial (jaciment) o a escala regional. Això la transforma, en alguns casos, en un 
fet simbòlic a partir del qual es poden establir llaços d’amistat. D’aquesta maneraes converteix en 
canal de cohesió social en molts dels àmbits relacionals d’una comunitat o d’un territori (l’exemple 
més conegut que podem citar és el del banquet plenament documentat en aquestes cronologies).
Els patrons alimentaris tenen orígens molt diferents, cosa que resuta de la interrelació de l’home 

3. La importància social d’aquesta activitat es pot veure reflectida en la iconografia ibèrica a través, per exemple, de l’escena de caça del porc senglar 
a la pàtera de Castellet de Tivissa (Tarragona) i a la de la cambra de Galera.

4. Quan parlem d’aliments de base animal ens referim tant a aquells en els quals l’home ha intervingut en tot el procés d’elaboració (ramaders), com 
a aquells procedents de l’activitat cinegètica i, naturalment, no tan sols farem referència a la carn sinó que també es valoraran els diferents productes 
derivats. 
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amb la naturalesa i de nous avenços tecnològics (Derby 1991).
Així doncs i en la mesura que sigui possible, caldrà explicar les preferències alimentàries no en el 
caràcter dels productes alimentaris en si mateixos sinó, més aviat, en l’estructura de pensament 
subjacent del poble que els va consumir (Harris 1999, 14). 
Entre els factors causals que podran determinar el tipus de dieta considerarem, a l’igual que Clark 
(1986), el creixement poblacional, els canvis ambientals i l’organització social. La dependència 
de l’home respecte la producció alimentària és tal que la potestat sobre els aliments, la seva 
producció, control i redistribució incentivarà a l’organització i estructuració de la societat i a un 
tipus concret de plantejament econòmic.

Tot i l’anteriorment exposat i que tant la historiografia com l’arqueologia s’han esforçat a plantejar 
aquesta problemàtica, les premisses en les que es basen els estudis, especialment per als 
períodes prehistòrics i protohistòrics, actualment són molt limitades i poc sucoses pel que fa a 
la informació que han pogut aportar. Malgrat que ens permeten conèixer quin tipus d’aliments 
es consumien, en la major part dels casos no sabem de quina forma es feia i quina quantitat 
arribava als diferents estaments d’una comunitat. Amb això volem dir que la major part dels 
estudis referents a l’alimentació es limiten a identificar els aliments, la forma d’adquirir-los i el 
comportament cultural general (aquesta tercera com un plus molt excepcional en la majoria dels 
casos).
En aquest sentit som conscients de com d’arriscat és, amb les limitacions que imposa el nostre 
subjecte d’estudi, poder avaluar i quantificar quina repercussió tenia aquesta activitat a nivell 
individual i col·lectiu en el si d’una societat.
Encara que la disciplina arqueofaunística aporta dades importants pel que fa als animals consumits, 
el seu processament i redistribució sense un estudi multidisciplinari que complementi les nostres 
dades amb les carpològiques i, sobretot, amb els incipients estudis aplicats sobre ossos humans 
(Subirà 1993; Subirà i Malgosa 1990) és com si tinguéssim una taula amb una sola pota.

• La pràctica ritual

Els animals estan presents en gairebé tots els aspectes de la vida humana, per tant, no és res 
estrany que la seva presència també transcendeixi a l'esfera d’allò espiritual, de les creences i la 
religiositat. En aquesta esfera, els animals es poden transformar en un vincle amb el més enllà, 
una ofrena, una protecció o una companyia als difunts; són consumits en el seu honor o en el 
d'un déu, etc. 
Una major presència de les pràctiques rituals en el context de les societats antigues s'ha volgut 
veure com un indicador de la manca de consens a l'hora de legitimar una postura autoritària; i, 
on la coerció (que no la violència), seria pràcticament inexistent, és a dir, en les societats tribals 
o preestatals (Salazar 2009, 247). El que legitimaria el poder en aquests casos seria simplement 
la tradició. L'important de la tradició és precisament que no es transmet a través del llenguatge 
ordinari sinó mitjançant els llenguatges formalitzats, dels quals el ritual constituiria la forma més 
extrema. Efectivament, el que és tradicional és el que no es discuteix, el que es fa no pas perquè 
sigui bo o perquè tothom hi estigui d’acord, sinó perquè sempre s'ha fet així. És lògic pensar 
que els missatges de la tradició no es puguin transmetre adequadament per mitjà del llenguatge 
ordinari, que és el llenguatge del diàleg, de la variació i de la contradicció, sinó que s'adaptin 
molt millor al llenguatge ritual, el llenguatge del monòleg, de la uniformitat i de la repetició. És 
en aquest fet on alguns antropòlegs (Salazar 2009, 248) troben una raó més que justificaria o 
explicaria que els rituals siguin més importants en les societats preestatals, l'autoritat de les quals 
es fonamentaria en la tradició i en la coerció. 

Quan intentem buscar la definició de ritual i les implicacions que s'amaguen darrera aquest 
concepte, la més generalista és la que el defineix com a l’execució de seqüències més o menys 
invariables d’actes formals i d’expressions no completament codificats pels que l’executen 
(Rappaport 2001, 56). 
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Algunes característiques associades sovint amb el ritual estan, però, notablement absents en la 
definició anterior. En primer lloc, el terme “símbol” no hi apareix. Mentre que el ritual molt sovint es 
pren com una expressió o forma simbòlica. A més a més, aquesta definició tampoc té en compte 
de què va el ritual o més ben dit “per” a què s’ha dut a terme. És una definició que no pretén ser 
ni substantiva ni funcional. Creiem que reflecteix els límits als que fem front des de la disciplina 
arqueològica. Aquest fet ens impulsa doncs a prioritzar i centrar el nostre estudi sobretot en els 
aspectes més formals de la seva definició perquè, al cap i a la fi, són sobre els quals podem 
aportar més informació i sobre els quals podrem incidir en major grau a partir de l’arqueozoologia. 
Això no vol dir que no tinguem clar que el ritual, com a expressió d’una acció, pot tenir inevitables 
conseqüències socials i materials, que poden o no ser “funcionals”. Tampoc estem en desacord 
amb l’afirmació de Rappaport (2001, 63) quan diu que les invariables seqüències d’actes formals 
i expressions de les que es composen els rituals no tinguin una finalitat o que no tinguin un 
significat. El que passa és que prenem consciencia de nou de les limitacions que la disciplina 
arqueològica. Per tot això intentarem complementar l’estudi estrictament arqueofaunístic amb 
les dades procedents de les fonts clàssiques, de la iconografia, etnografia i antropologia cultural. 
Aquestes, però, no podran ser més que complements i una font important d’idees, però en cap 
cas fonts sòlides sobre les quals puguem construir una interpretació concloent.
Així doncs serem persones cautes i els nostres arguments, a l’hora de valorar si un conjunt té un 
caràcter ritual o no, es duran a terme a partir de l’aspecte formal o estructural, tot i que l’anàlisi 
secundari podrà presentar altres formes i complements teòrics.

A partir de l’estudi arqueozoològic de les pràctiques rituals pretenem, doncs, aproximar-nos a 
aspectes de la vida espiritual o simbòlica (Méniel et al. 2005) que poden estar amagant tot un 
seguit de voluntats socials (Morales Pérez 2008) o determinismes ecològics. Aquest tipus de 
dades ens permetran adquirir un major coneixement de certs aspectes de la relació del grup 
humà i els animals, difícils de trobar en altres contextos com són els típics i majoritaris de les 
deixalles de consum (Chaix i Meniél 1996).
La disciplina arqueozoològica ens brinda, doncs, la possibilitat d’identificar processos i elements 
de distorsió o atípics en el registre i, així, esdevé una font d’informació bàsica (gràcies al pes que 
té la cabana animal en aquestes manifestacions) per a poder completar la nostra visió del procés.

Finalment només volem apuntar que, a l’hora de tractar més específicament l’anàlisi de restes 
arqueofaunístiques situades en contextos rituals, apostarem per la proposta de Chenal - Velarde 
i Studer5 (2003) on es distingeixen dos tipus de dades: les intrínseques al conjunt ritual i les 
extrínseques. 

Les intrínseques, respecte al que són els estudis arqueozoològics, són els propis ossos recuperats 
en els diferents espais del jaciment, objecte d’estudi. Pel que fa a les dades extrínseques 
entendrem les restes recuperades en altres contextos o jaciments de funció similar (o no) i tot 
tipus de fonts històriques i d’estudis antropològics que puguin ésser elements de caire comparatiu 
i, naturalment, complementaris a l’estudi. La posada en comú de les diferents informacions serà 
la nostra via per a intentar arribar a conclusions el més acotades possibles sobre els diferents 
subjectes que hem comentat al llarg de l’apartat.

5. Tot i que en el seu estudi s’aplica aquest model per a fauna associada a altars, entenem que aquest model s’adapta molt bé també a les característiques 
dels nostres conjunts i més si tenim en compte que la majoria d’estudis sobre ritualisme i animals es duen a terme en contextos funeraris (Méniel 
2008) o en santuaris (Van Andriga i Lepetz 2003, 85) i, per tant, les premisses que tenen en compte, poc tenen a veure amb el context on apareixen 
els nostres conjunts.
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2.4 La situació de partida
La fortalesa dels Vilars i el seu context econòmic, territorial i social

La fundació de la Fortalesa s’inscriu dins un procés general d’evolució del poblament en el conjunt 
de la plana occidental catalana i de la vall del Segre. En aquest apartat tan sols recollirem les 
dades i informacions a nivell sintètic (per informació més detallada podeu consultar el capítol 
anterior on s’explica de manera més extensa tot el desenvolupament del període i del Grup 
Cultural del Segre Cinca) que ens serviran per articular el debat, les problemàtiques de partida i, 
finalment, els objectius del treball.

• Si partim del període precedent, que ens permetrà situar i identificar tendències i canvis en 
aquestes societats, veurem que el Bronze final (950-775 aC) ens indica que les poblacions 
estarien immerses en un context de crisi significativa (tal i com hem desenvolupat en el 
capítol anterior) que es va traduir en la disminució del nombre de poblats, la colonització de 
noves terres (conques dels rius secundaris), el patró homogeni en l’explotació del territori 
(guaret anual i doble sembra dels camps, primavera-hivern). Aquesta realitat no sembla 
reflectir-se en l’alimentació d’origen carni, que en aquest moment és molt heterogènia entre 
assentaments. Aquesta poca homogeneïtat podria estar reflectint que els petits assentaments 
funcionarien d’una manera autònoma pel que fa a la seva producció ramadera, amb un 
clar objectiu d’autoconsum sostenible, destinat a cobrir les necessitats bàsiques d’unes 
comunitats amb un baix índex demogràfic i un baix grau d’explotació dels sòls i acumulació 
d’excedent cerealístic (Albizuri et al. 2010, 162). 

En aquest moment, la zona occidental presenta un predomini absolut dels ovicaprins, 
seguits dels bovins i dels suids, que hi són presents d’una manera molt anecdòtica. 
A més a més, sembla que es produeixi una certa recuperació de la caça com aportament 
carni complementari de la dieta, tal i com evidencien els jaciments de Carretelà (Albizuri 
i Colomer 2001-2002) i Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Segrià) (Rovira et al. 
1996/1997) amb la presència de cabirol, cérvol i conill. Aquest fet constitueix un tret distintiu 
i original de la zona occidental, que en el bronze final manifesta una certa recuperació de 
l’activitat cinegètica que havia anat perdent força a finals del segon mil·lenni (Gómez 2000). 
Tot i el predomini indiscutible (en %NRD) d’ovicaprins, la valoració del pes teòric (Albizuri 
et al. 2010, fig.8) ha evidenciat que, en aquest moment, l’alimentació d’origen carni estaria 
dominada pels bovins, excepte en el cas del jaciment de Carretelà, on el seu percentatge 
és realment baix. 

• L'entrada a la primera edat del ferro (775-550 aC), en primer lloc, representarà una 
diversificació del poblament. Ara coexisteixen tres tipus d'assentaments: poblats ja existents 
durant la centúria anterior que continuen essent habitats, poblats de nova planta vinculats 
al desenvolupament d'intercanvis comercials, i poblats de nova planta relacionats amb la 
colonització de planes interiors com és el cas dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues) (Alonso 
et al. 1994/96). La jerarquització dels assentaments i un espectacular desenvolupament de 
l'urbanisme esdevenen el reflex més evident del qual és la generalització de les fortificacions 
i les estructura d'ús col·lectiu, com també la major complexitat en l'organització interna.
En aquest moment és quan es produeix la consolidació d'una nova estratègia econòmica 
caracteritzada per l'explotació extensiva de cereals i la prospecció de mercats interiors 
per part les factories colonials de la costa. Tot aquest moviment sembla traduir-se en una 
disminució del nombre de poblats i en el creixement dels ja prèviament existents. Aquesta 
redistribució de la població comportà un progressiu despoblament de les zones amb un 
relleu més abrupte, fet que es pot relacionar amb una clara priorització de les estratègies 
agràries.
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La plana occidental havia experimentat un creixement espectacular de la població durant 
la segona meitat del segon mil·lenni, coincidint amb la consolidació del Grup del Segre 
Cinca II, que havia arribat al seu màxim apogeu cap als anys 1250 i 1000 aC. Tanmateix, 
el model de les petites aldees i les transformacions apuntades al llarg de la fase següent, 
Grup del Segre Cinca III, esclaten amb la primera edat del ferro moment en el que fa acte 
de presència la fortalesa de els Vilars.
Segons la hipòtesi general la Fortalesa formaria part d'una estructura política més àmplia 
i d'ordre superior i, per tant, cal imaginar-la com un lloc central que devia exercir el seu 
domini sobre un territori. Aquest assentament s'ha vist com un reflex material del procés de 
transforació de la zona en les seves dimensions fonamentals: la formació de l'ètnia ilergeta, 
entitat social àmplia formada per grups que compartien llengua, formes d'organització, 
valors i consciència d'un origen comú; les noves formes de control i explotació del territori; 
el desenvolupament dels cabdillatges complexos durant el trànsit cap a l'Estat aristocràtic 
ilerget (Alonso et al. 2010, 58-59).
Tot i que manquen dades per aquest període a la zona, els dos jaciments que presenten 
una mostra més àmplia, la Pedrera i el Tossal del Molinet, han revelat una diversitat 
important entre ells a partir dels percentatges de representació de boví. Un dels aspectes 
que crida l'atenció i que representa un canvi pel que fa a l'alimentació càrnia és la 
disminució substancial de l'activitat cinegètica, que quedarà relegada en aquest moment 
a una activitat molt puntual, amb percentatges que amb prou feines superen el 10% 
respecte els percentatges de la cabana domèstica, que arriba al 90% en el cas de Tossal 
del Molinet, i al 99% en el cas de la Pedrera. 

Com a conclusió, podríem dir que hi ha un augment continuat dels ovicaprins respecte 
la fase anterior, i una variabilitat notable pel que fa a la presència de bovins. Aquest fet 
coincideix amb un moment de major explotació de la zona de conreu. Els suids segueixen 
en un tercer lloc, lluny dels altres dos taxons.

• El període ibèric representa per a la zona occidental la culminació d'un procés que ve 
gestant-se des de l'edat el bronze, que es tradueix en l'aparició de les aristocràcies ilergetes 
locals plenament assentades sobre el territori. 

En aquest primer moment que comprèn l'ibèric antic (550-440 aC), trobem la continuïtat 
d'alguns dels assentaments que s'havien fundat durant la primera edat del ferro, i que durant 
aquesta etapa consoliden el seu urbanisme i augmenten el gruix de les seves defenses. Un 
clar exponent d’aquests nous jaciments fortificats és la fortalesa dels Vilars (Arbeca) o el 
Molí d’Espígol (Tornabous). En segon lloc tindríem petits assentaments agrícoles i ramaders 
que estarien dispersos pel territori i que interaccionarien amb aquests nuclis emergents. Tot 
i així, val a dir que aquest període és poc conegut fins al moment ja que manquen estudis i 
excavacions en extensió. 

Entrant més específicament a l’alimentació d’origen carni, hi ha una certa variabilitat en els 
jaciments estudiats que afecta els percentatges de boví i suids. En general, els ovicaprins 
continuen sent el taxó millor representat. El tret més distintiu pel que fa al ventall faunístic el 
trobem en entrar a l’ibèric ple (400-200 aC), moment en què la plana occidental i la conca de 
l’Ebre experimenten la màxima expansió territorial i desenvolupament polític, socioeconòmic 
i cultural de la cultura ibèrica (ilergets i ilercavons). La jerarquització dels assentaments, que 
ja hem vist que s’originava durant l’ibèric antic, així com l’abandó de molts nuclis perifèrics, 
ha estat interpretat com un model poblacional que es deriva d’un nou model econòmic, en 
el qual l’explotació autàrquica característica dels períodes anteriors és substituïda per una 
economia agrícola excedentària (Junyent 1989, Alonso 1999). 

Aquesta nova realitat de major interdependència entre jaciments, podria estar reflectida 
al registre arqueofaunístic, ja que sembla que la composició de l’alimentació càrnia 
s’homogeneïtza a la zona occidental. Tot i l’escassetat de dades veiem, per exemple, com 
tant Vilars com la Moleta del Remei presenten percentatges semblants per a la tríada: els 
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ovicaprins van del 71% a 68%; en segon lloc trobem els suids, amb valors entre el 22% i el 
19%; i finalment els bovins, amb valors de menys del 10%. 

L’ibèric ple representa l’increment indiscutible del ramat porcí a la zona occidental en 
detriment del boví, que, tot i que ha anat fluctuant en els períodes anteriors, ara mostra una 
clara davallada. Probablement, la davallada dels bovins està relacionada amb l’augment del 
bestiar porcí, que substitueix al boví en la dieta.

Pel que fa a l’activitat cinegètica, segueix el mateix patró que a la primera edat del ferro. 
Es tracta, doncs, d’una activitat ocasional i clarament secundària que actuaria com a 
complement d’una dieta càrnia plenament coberta amb els animals domèstics. En aquest 
cas tenim percentatges que van del 10% al Tossal del Molinet (Gómez 2000) fins a l’1% en 
el cas de la Pedrera (Miró 1989). 

Per concloure i recollint globalment les dades que fins a dia d’avui defineixen les tendències 
en la composició de l’espectre faunístic durant la protohistòria a la zona, podem veure 
com els principals canvis que anem torbant al llarg de l’evolució del grup del Segre Cinca 
són d’una banda la pugna que manté el ramat boví i porcí per ocupar el segon lloc en la 
composició de la triada, al llarg del Bronze recent fins a d’ibèric antic i que se saldarà amb 
un predomini absolut del porc durant l’ibèric ple. Aquest fet estaria evidenciant una major 
especialització en la gestió dels ramats on el bestiar porcí estaria substituint en l’alimentació 
al bestiar boví, que es destinaria principalment tasques de tir i treball.

Tot i les particularitats que hem vist que presentaven alguns jaciments podem dir que 
sembla que de l’evolució global, pel que fa a la representativitat d’espècies, no diferiria de 
l’establerta per a la resta de Catalunya. En canvi els estudis elaborats fins al moment sí que 
semblen evidenciar que hi hauria unes tendències pròpies de la plana per a la gestió dels 
ramats. Aquest fet però caldrà matisar-lo i contrastar-lo amb les noves dades que puguem 
aportar amb el present treball, ja que no cal oblidar que molts dels jaciments d’aquesta 
àrea o bé presentaven registres molt limitats, o bé les restes procedien de petits sondejos 
puntuals que ofereixen una informació aïllada d’un sector o sondeig concret.
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2.5 Uns quants buits i algunes divergències
La problemàtica de partida i propostes per afrontar-la

Algunes escletxes i forats negres s’obren en aquest marc global i el debat intern aflora quan fixem 
l’atenció vers la realitat que semblen evidenciar les diferents activitats productives d’explotació 
i d’organització del territori (agricultura, ramaderia, explotació del medi, intercanvis comercials i 
distribució del poblament).
L’atenció se centra en primer lloc en l’excedent agrícola i les seves possibilitats comercials, és 
a dir, la possibilitat que, en època ibèrica, les comunitats agrícoles de la plana occidental fossin 
capaces de respondre a una demanda important que s’inserís dins els circuits comercials de 
cereal de la Mediterrània Occidental (Sanmartí 1993, 30-31). 
La importància de l’excedent agrícola és la clau de volta de molts enfocaments actuals a l’hora de 
valorar el potencial econòmic d’aquestes societats fins al punt que alguns autors consideren que 
la influència de les colonitzacions fenícies i després gregues, sobretot des de mitjans del segle 
V i durant el segle lV a.C, incentivarà la transformació la societat ibèrica vers una economia que 
potenciarà l’augment de la productivitat agrària, essent la base de l’estructura econòmica la seva 
producció i exportació a través d’ Emporion i els ports de comerç indígenes (Gracia i Munilla 1993, 
233-249; Gracia 1995, 99).
En canvi, i pel que respecta la plana occidental catalana, s’han de tenir en compte alguns aspectes 
que es presenten problemàtics (Alonso 1997, 476). Aquestes incerteses es centrarien, no en la 
potencialitat natural6 i economicosocial de les comunitats de la primera edat del ferro, sinó sobretot 
en la constatació d’una inestabilitat considerable de les collites, i també en la manca d’estructures 
d’emmagatzematge importants que, tanmateix, es coneixen en altres èpoques protohistòriques. 
La realitat que presenta la plana a partir de les dades carpològiques, i en l’estat actual de la 
recerca, deixa entreveure unes comunitats que si bé podien oferir un excedent comercial de 
cereal; aquest seria irregular. És inevitable que davant aquesta realitat l’existència d’un comerç 
important, i sobretot, continuat, plantegi seriosos dubtes (Alonso 1997, 477). És interessant insistir 
en la possibilitat de males collites.
A més sembla ser que tot i que les fonts escrites (Titus Livi XXIX, 3) parlen de l’elevat grau de 
producció d’aquestes zones, la constatació arqueològica d’aquesta capacitat no és, però, gaire 
clara, sobretot pel que respecta al sistema d’emmagatzematge, element bàsic en un agricultura 
excedentària. Sembla que aquests treballs treuen ferro a l’assumpte i ens demanen prudència a 
l’hora de valorar la importància de l’excedent en un sentit comercial, posició que ha estat adoptada 
per algunes formulacions. En tot cas sembla que el que sí que podem afirmar sense gaires 
reserves és que la societat ilergeta correspon a una societat agrària que, quan li és possible, 
comercia amb els seus excedents agrícoles (un dels pocs productes, sinó l’únic, que poden oferir 
a canvi dels productes que reben, els quals sí que tenen un reflex arqueològic quantificable).
Els seus assentaments tindrien una economia principalment agropecuària, basada en 
l’autoabastiment, tal com mostra l’ampli ventall de recursos utilitzats i representats en els registres 
arqueològics més complets. La manca de grans magatzems que puguin ser interpretats com 
redistribuïdors aniria en aquesta línia, encara que som conscients dels buits en la investigació. 
A més a més, la capacitat de comerç de cereals de les comunitats ibèriques de la plana interior 
es veuria, segurament, frenada per la seva situació, més llunyana de la costa, per tant amb 
un transport més costós, i per la irregularitat de les collites, que podia comportar també una 
inestabilitat comercial. De fet l’anàlisi històrica revela que els moviments d’importació i exportació 
de cereals a l’antiguitat mediterrània no poden ser vistos segons un esquema excessivament 
rígid, com mostra el cas de regions que podien ser tan importadores com exportadores de cereals 
segons el funcionament de les collites (Gallo 1984, 18-19, citat per Alonso 1997).

La tendència anterior també sembla reflectir-se en el que seria l’intercanvi d’objectes ceràmics i 
6. Segons les fonts escrites, les possibilitats de la plana occidental eren molt grans, com ho demostra la referenciada Titus Livi (XXIX, 3), que explica 
que després de la mort d’lndíbil, Roma va imposar un tribut doble aquell any, que consistia en gra per sis mesos i capots i togues per l’exèrcit, a 
més de la retenció d’ostatges de quasi trenta pobles. Si aquestes comunitats tenien la capacitat d’abastir l’exèrcit durant aquest període de temps, 
evidentment, la seva capacitat de producció excedentària era elevada.
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materials d’importació en general (objectes metàl·lics, vi, objectes d’ornament, etc. identificats a 
la plana com a elements de prestigi) realment el registre no és tampoc gaire generós al respecte. 
Sempre es parla de l’arribada (no massa significativa) de les primeres influències colonials des 
de la costa (Alonso et al. 2010, 9) via Ebre-Segre, en especial d’àmfores fenícies, distribuïdes a 
partir de l’enclavament de l’Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) i localitzades al Baix Segre, Barranc 
de la Grallera i Serra del Calvari (Granja d’Escarp), Montfiu (Aitona), Valleta d’en Valero (Soses) 
i als Vilars (Arbeca, les Garrigues) que de totes maneres quedaria ben allunyat del nucli inicial 
situat al Baix Segre. Podem dir, doncs, i referint-nos en concret a la fortalesa dels Vilars (però que 
igualment és el reflex a nivell del territori) que si l’evidència de contactes amb el món colonial s’ha 
fet notable a partir del registre material amb la presència de productes provinents de diferents llocs 
del Mediterrani: l’Àtica, la Magna Grècia, l’illa d’Eivissa, Massàlia i Cartago; la seva presència en 
els assentaments de la plana occidental suposa percentatges reduïts respecte els materials de 
producció local. Aquesta realitat fa pensar en l’estructuració de mercats de tipus “comarcal” que 
garantirien l’intercanvi regular, d’una banda, d’alguns articles específics i/o exòtics (de manera 
més aviat puntual) i, de l’altra, de productes de producció local o regional (en la seva gran majoria).

L’estudi del territori i la distribució del poblament també han plantejat recentment algunes 
divergències, sobretot pel que fa al reconeixement de l’existència d’un estat7 plenament format a 
la zona. El limitat coneixement que tenim del món ilerget no rebel·la amb claredat cap d’aquests 
elements. Autors com Xavi Bermúdez (2005) han qüestionat que tant l’apel·latiu d’estat com de 
frontera no serien aplicables a aquest moment cronològic; afirmen inclús que és molt provable 
que durant l’Ibèric Ple l’ètnia ilergeta no tingués una correspondència política unitària, sinó que 
més aviat es tractaria diversos territoris autònoms amb els seus respectius centres de poder. Una 
imatge que trenca amb la idea llençada per altres autors com Emili Junyent (1986) que veuen en 
aquest moment, sobretot a partir de la segona meitat del segle V aC, la consolidació d’un marc 
polític i l’aparició de l’estat aristocràtic ilerget. Segons l’autor, aquesta situació seria resultat de la 
progressiva configuració d’un nou panorama (semblant al que les fonts greco-llatines descriurien 
referint-se a les darreres dècades del segle III aC): una societat estatal arcaica, politribal, amb 
un territori extens i definit (territorium), presidit per Iltirta (ciuitas) i encapçalat pel reietó (regulus).
L’evolució de l’organització territorial durant l’època ibèrica culmina amb la jerarquització de 
la societat, fet que es posa de manifest en l’aparició de nuclis que actuarien com a centres o 
capitals de petits territoris. Referent a aquests processos de complexificació social hi ha diferents 
postures; en primer lloc, la defensada per Joan Sanmartí (2002) que, en base al dynamic model 
(Marcus 1998), ha suggerit l’escassa probabilitat que el món ibèric passi directament d’un sistema 
de cabdillatges a una organització estatal. En la línia anterior també trobem els treballs de Xavi 
Bermúdez (2005) que veuen l’ibèric ple dins un ordre propi d’uns cabdillatges complexes (elimina 
el que considera un terme artificiós de protoestat). I en tercer lloc, autors com Emili Junyent 
(2002) que aposten per presentar l’ibèric ple com l’eclosió de l’Estat ilerget i li donen una especial 
transcendència al factor simbòlic del fenomen urbà: les ciutats són la imatge visible, el centre de 
poder dels nous estats a la vegada que centre religiós que aglutina l’ethnos. 

El debat doncs està servit. Però, i les dades arqueofaunístiques com s’insereixen en aquesta 
estructura? Quins indicadors o tendències ens pot mostrar el registre faunístic pel que fa a la 
informació xifrada que ens han deixat aquestes comunitats? Quins indicis ens poden ajudar a 
valorar l’aparició prematura d’una societat complexa amb un fort caràcter sociocultural propi i 
regional?

D’entrada podem dir que els indicis que ens poden ajudar a valorar el que s’ha esmentat 
anteriorment, no només els haurem de buscar en el grau de representativitat de les espècies 
presents, sinó que caldrà indagar en altres àmbits com ara la gestió dels ramats, la pervivència 
de l’activitat cinegètica, els possibles canvis en les preferències alimentàries (de base animal) i, 
finalment, els tipus de pràctiques rituals i l’imaginari col·lectiu amb el que es podrien identificar. 
7. Entès com una estructura que posseeix una administració centralitzada, un grau elevat de jerarquització en la seva administració i entre els 
assentaments, l’existència d’una religió d’estat o un exèrcit regular que controlés l’ordre intern i fes respectar els límits mateixos del propi territori 
enfront a grups competidors.
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• Davant d’aquesta realitat l’arqueozoologia pot aportar diferents indicadors que permetin 
inferir alguns dels aspectes socioeconòmics de les comunitats del passat: L’extensió de 
conreus, necessària, d'una banda, per alimentar una població més nombrosa i, de l’altra, 
per augmentar el suposat excedent i, per tant, la capacitat redistributiva d’unes elits en 
procés de consolidació; s’hauria reflectit en el registre arqueozoològic amb un increment del 
nombre d’animals lligats a la producció agrària (bovins) i d’aquells que poden ser alimentats 
sense "cost en terra" (porcs) que a la vegada estan suplint el buit que deixarien els bovins 
en el registre alimentari.

• Si el pas de la primera edat del ferro a època ibèrica suposa un increment important de les 
desigualtats socials aquest fet s’hauria de reflectir també en els patrons de consum carnis 
ja que hi hauria d’haver un accés diferenciat als recursos alimentaris.

• La pervivència de l'activitat cinegètica i, en concret, de la caça major també podria ésser 
un indicador de la presència d'una banda d’activitats "d’esbarjo" i "elitistes" associades a un 
determinat sector de la societat. I de l’altra també podria estar evidenciant un menor grau 
d'antropització del paisatge circumdant al jaciment (a causa, possiblement, d‘un menor grau 
de terres explotades per al cultiu: menys productivitat/menys excedent).

• Donat que partim de la base que estem en un moment, d’acord amb el model, on existeixen 
estructures polítiques i administratives amb un major abast territorial, caldria esperar indicis 
d'una menor autonomia de les comunitats locals en la gestió del recursos ramaders. 
Aquest fet es podria traduir en una uniformització del registre a mesura que s’incrementa la 
interdependència entre jaciments.

• Si partim del model agropecuari establert fins al moment, una societat que depengués 
en gran part dels cicles climàtics davant d’un augment demogràfic fruit d'una millora en la 
tecnologia, tard o d’hora hauria de presentar rendiments decreixents, d'una banda, i/o, de 
l’altra, evidenciar controls estrictes pel que fa al control demogràfic dels ramats (així com a 
nivell de demografia humana). 

• Pel que fa a les expressions rituals o simbòliques, si realment ens trobem davant l’aparició 
d'una estructura estatal que, per tant, havia de tenir tot un programa i un discurs simbòlic 
dedicat a fer valer i a mantenir el seu estatus, aquest fet s’hauria de reflectir en una 
homogeneïtzació i expansió de certs rituals comuns, d'una banda, i en la possible existència 
de certs rituals només vinculats a aquestes elits o grups privilegiats.

Totes aquestes qüestions es tindran en compte com a aportació de noves dades a nivell 
microespacial a través de l’estudi de la fortalesa dels Vilars i el seu territori circumdant; però, 
naturalment, s’establiran també a nivell territorial (comparació amb les dades d’altres jaciments 
de la plana occidental catalana) i, finalment, a una escala encara major que transcendirà els límits 
del nostre territori (comparació amb el model de la costa catalana) com un marc incomparable 
per a poder establir similituds i divergències que ens ajudin a poder comprendre millor què 
està passant a la plana occidental catalana. A partir d'una hipòtesi general de partida el nostre 
objectiu, en primer lloc, és l’aportació de noves dades que contribueixin a donar més elements 
que sostinguin l' enfocament inicial o, pel contrari, a qüestionar alguns dels seus elements en el 
cas que els resultats hi entrin en contradicció. 
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2.6 Objectius de la recerca
Els objectius de la recerca s’articulen entorn a 8 eixos:

1) Recopilar els treballs precedents pel que fa als estudis aqueofaunístics duts a terme fins a dia 
d’avui a la zona, per tal de disposar d’un Corpus de dades arqueofaunístiques disponibles per 
servir de base en les futures comparacions tant a nivell microespacial com macroespacial. 

2) Avaluació de la llegibilitat dels conjunts a través de l’anàlisi tafonòmic:

• En quin estat ha arribat a nosaltres el conjunt estudiat. 
• Avaluar quines són les limitacions del nostre estudi.
• Especificar quins factors han intervingut en la formació dels nostres conjunts.

3) Caracteritzar les pràctiques d’explotació i consum dels recursos animals a la fortalesa dels 
Vilars (Arbeca, les Garrigues):

• Quin tipus de gestió feien dels ramats (productes en vida i post mortem). 
• Valoració de gestions diverses en funció de l'espècie.
• La representativitat de la caça dins l'economia del jaciment.
• Interacció entre la fortalesa i el seu medi més directe (pastures disponibles i excedents 
agrícoles que es poguessin destinar a l’alimentació del bestiar).
• Preferències alimentàries.

4) Realitzar una caracterització morfològica de les diferents espècies animals de la zona, de la 
primera edat del ferro a època ibèrica.

5) Ampliar els nostres coneixements pel que fa als aspectes i pràctiques rituals del Grup del Segre 
Cinca i de la societat ilergeta. 

• Canvis i/o continuïtat en les pràctiques rituals.
• Per què seleccionaven determinades espècies per al sacrifici?
• Ens poden ajudar a l'hora de delimitar i identificar una comunitat específica?

6) Establir indicadors que ens aportin informació sobre el model politicosocial imperant.

• Identificar i determinar la presència/absència d'indicadors associats al prestigi social.
• Diversificació i especialització en la gestió de cada animal.
• Ús de productes animals per a l'intercanvi comercial amb altres comunitats. 

7) Conèixer la interacció de la fortalesa en el marc de la plana occidental.

• Podem considerar que la plana occidental catalana constituïa un grup sociocultural 
homogeni que responia a uns codis simbòlics, polítics, econòmics i socials comuns?

8) Identificar i analitzar divergències i similituds del model de la plana respecte al model de la 
costa catalana.
 

• Models econòmics diferents?
• Organització sociocultural diferent?
• En aquest cas, quins podrien ser els factors o les causes d'aquestes divergències (clima, 
medi natural, organització social i cultural, impacte del comerç, organització territorial, 
tecnologia, etc.)
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3 Materials i Metodologia de Treball
3.1 Caracterització dels conjunts estudiats 
3.1.1 Origen dels conjunts de materials

Els conjunts que s’han seleccionat per aquest treball són els compostos per les restes òssies de 
macromamífers recuperats a la fortalesa de els Vilars (Arbeca, les Garrigues). Si s’ha optat per l’opció d’un 
treball monogràfic sobre un jaciment ha estat en part motivat precisament per la disponibilitat de conjunts 
ben excavats i contextualitzats, una mostra abundant i en bastant bon estat de conservació a primer cop 
d’ull. Aquest fet no és casual en absolut ja que el mèrit del bon estat de salut del jaciment és deu a la tasca 
d’un equip d’arqueòlegs i investigadors que porten 25 anys treballant pràcticament ininterrompudament 
i coordinant tan la tasca a terreny com posteriorment al laboratori gestionant els materials, netejant-los i 
classificant-los per deixar-los apunt per al seu estudi.
La fortalesa dels Vilars ha estat excavada en extensió en un 80% de la seva superfície, això ens ha permès 
conèixer els seus límits i tenir una visió tant diacrònica com sincrònica del mateix. 
Amb un període d’ocupació de 400 anys que avarca del segle VIII a.C al segle IV a.C s’ha estudiat una 
mostra composta per un total de 12.626 restes de les quals 9.683 han pogut ser determinades (és el 
sumatori de les determinades a nivell anatòmic i les determinades a nivell anatòmic i taxonòmic) i 2.943 
són indeterminades. 
L’origen dels conjunts respon a naturaleses diverses que hem separat en dos tipus de conjunts oberts de 
caràcter domèstic i alimentari (deixalles de consum) i conjunts tancats que responen a naturaleses diverses. 
En primer lloc tenim els conjunts en fossa que de caràcter alimentari, en segon lloc tenim els conjunts en 
fossa de caràcter no alimentari i finalment el conjunt de la cisterna que presenta unes característiques 
particulars i que caldrà considerar.
Les restes han aparegut a la vegada en diversos àmbits i espais del jaciment com ara àmbits domèstic 
(Barri Nord o zona 11) i barri sud o Zona 4), espais d’emmagatzematge i/o tallers (zona 6), carrers (zona 5 i 
Zona 10) i la cisterna. Aquest fet ens permetrà valorar com és distribueixen les restes en funció del context 
arqueològic i funcional dels diversos espais de la fortalesa.

3.1.2 Els processos de preservació i pèrdua d’informació de les restes faunístiques

El punt de partida de tot anàlisi arqueofaunístic és prendre consciència de quina és la realitat del conjunt 
de materials que tenim sobre la taula. La llarga cadena d’esdeveniments que s’interposen entre la realitat 
original passada i l’arqueozooleg, afavoreix una pèrdua constant i exponencial d’informació a través del pas 
del temps que està clarament vinculada als processos tafonòmics (Davis 1989, 23; Meadow 1980, 1981; 
Shipman 1981; Medlock 1975; Hesse i Wapnish 1985; Behrensmeyer i Kidwell 1985; Adrews i Cook 1985).
Així doncs, podem considerar que els conjunts seleccionats “són mostres, que ens proporcionen una imatge 
més o menys fidel, a la vegada que deformada i parcial, de la realitat de l’època” (Poplin 1976b, 61). Aquest 
fet naturalment varia augmentant o disminuint en funció de la història tafonòmica de cada conjunt. Cal 
abordar aquesta problemàtica que planteja quina és la significació d’un conjunt i quins són els processos 
tafonòmics que l’han afectat desprès de la mort de l’animal (Conjunt d’animals morts) i fins a la finalització 
de l’anàlisi faunístic (Conjunt estudiat). 
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La discussió sobre quin és el valor interpretatiu dels nostres conjunts ens ha dut a reflexionar sobre quina 
és la significació i representativitat real de la mostra a analitzar, ja que tan sols d’aquesta manera, podrem 
valorar realment fins a quin punt està reflectint la realitat original passada, en el nostre cas concret, tot el 
que fa referència a la gestió dels ramats i el que d’ella se’n deriva (alimentació, productes secundaris, força 
de treball, ús simbòlic d’algunes espècies, etc...). La representativitat de la mostra, dependrà sempre de la 
seva història tafonòmica, de les tècniques de mostreig i excavació que utilitzi l’arqueòleg (Lyman 1994, 5) i 
de la capacitat de l’arqueozooleg a l’hora d’estudiar-les.
Malgrat que la tafonomia no és l’objectiu últim dels estudis arqueozoològics és un mitjà que ha esdevingut 
fonamental en l’anàlisi arqueozoològic, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX1, ja que ens 
permetrà anar més lluny pel que fa a una millor comprensió dels ecosistemes passats i sobretot, en el 
nostre cas, de les cultures humanes prehistòriques (Graham i kay 1988, 277).
“L’estudi dels processos de preservació del conjunt i com ells afecten a la informació continguda dins els 
diferents components del registre” (Behrensmeyer i Kidwell 1985, 105) ha estat plasmat en infinitat de 
treballs que pretenien enumerar i avaluar quins eren aquests factors modificadors i quin grau d’influència 
tenien en el registre (Clark i Kietzke 1967, 117; Lawrence 1968,1316; Medlock 1975, 225; Meadow 1981, 
Fig.1; Hesse i Wapnish 1985, 19; Behrensmeyer i Kidwell 1985, 107; Andrews i Cook 1985
689, etc.). Naturalment dels treballs inicials de tall més paleontològic2 fins a la seva adaptació als objectius 
i necessitats de l’arqueozoologia, s’han produït nombroses modificacions principalment en el que és l’ 
introducció de tots aquells factors derivats de l’activitat humana, també anomenada activitat cultural (Hesse 
i Wapnish 1985, 19, Fig. 9) o Cultural filter (Filtre cultural) (Reed 1963, Daly 1969).

Recapitulant i ordenant les idees que em exposat anteriorment, cal dir que el present treball centrarà el seu 
estudi en el registre arqueofaunístic que està format potencialment, no tan sols pels mateixos processos 
naturals que el registre fòssil paleontològic3, sinó també i principalment a causa de l’activitat humana. 
Així doncs, partim de la base que un jaciment arqueològic està format tant per objectes naturals (en un 
menor percentatge) com culturals. Aquests són afegits, distribuits espacialment i conservats i/o destruits 
per diversos processos humans i naturals (Lyman 1994, 34). Quan ens referim als processos humans que 
afecten potencialment al registre arqueofaunístic i que d’alguna manera poden esser estudiats a partir de 
l’anàlisi tafonòmic destaquem sobretot: la caça selectiva (Smith 1979, Wilkinson 1976), tot el que serien 
les pràctiques de carnisseria (Binford 1978), pràctiques alimentàries, la gestió dels ramats, les pràctiques 
culturals i finalment el control del medi natural que envolta el jaciment. L’anàlisi tafonòmic que realitzarem 
sobre els nostres conjunts no te altre objectiu que el de poder arribar a determinar quina és la impronta (el 
grau d’afectació) que tots aquests processos han deixat sobre el conjunt original. D’aquesta manera podrem 
obtenir una llista precisa de quins han estat els mecanismes i els agents responsables de la formació4 del 
conjunt arqueològic.
Diversos autors han fet referència a tots aquests processos modificadors de la mostra (Ringrose 1993, 
Klein-Cruz i Uribe 1984, Valenzuela 2008, Davis 1989, Payne 1985, Meadow 1980, etc.) que provoquen 
una pèrdua progressiva de l’ informació que podem extreure del conjunt excavat. És per aquest motiu que a 
l’hora de plasmar-ho em volgut tenir en compte no tan sols les variables derivades de la història tafonòmica 
sinó també totes aquelles que concerneixen a la pèrdua d’informació derivada de l’activitat relacionada amb 
l’estudi de la mostra (limitacions a nivell metodològic i infraestructural). D’aquesta manera hem tingut en 
compte dues categories d’informació a l’hora de valorar quina és la fiabilitat o validesa del conjunt estudiat. 
En primer lloc, la pèrdua d’informació com a conseqüència dels factors que no poden ser controlats per 
l’arqueozooleg (Història tafonòmica) (Davis 1989, Behrensmeyer i Kidwell 1985) i en segon lloc, aquells 
factors que si que són controlats per l’arqueozooleg però que tot i així, també estan subjectes a la limitació 
i pèrdua de la mostra (tipus d’excavació, recollida de mostres i metodologia emprada per l’anàlisi dels 
materials) (Medlock 1975, Davis 1989, Andrews i Cook 1985).

1. La major part de literatura sobre anàlisi tafonòmic que es va escriure fins a l’arribada dels anys 40 i 50, tenia una vessant paleontològica i per 
tant el seu objectiu era poder arribar a estudiar les problemàtiques paleoecològiques. No tractaven doncs en absolut les problemàtiques derivades 
dels conjunts formats per les activitats humanes prehistòriques. La importància de la recerca tafonòmica en arqueologia, s’evidencia per primer cop 
gràcies als treballs de Dart (1957), així com els posteriors treballs de Guilday et al., 1962 i Chaplin 1971. Tot i que els treballs més conegut pertanyin 
a la segona meitat del segle XX volem remarcar que aquestes qüestions ja s’havien platejat plantejar a França el segle XIX. 

2. En aquests treballs tan sols és tenien en compte els factors naturals de modificació com ara l’ acció dels carnívors salvatges, abrasió pels agent 
atmosfèrics, acció dels rius i dels agents hidràulics en general, acció dels carronyaires i dels rosegadors, arrels, fongs, etc...) (veure Clark i Kietzke 
1967, 117, Fig. 53).

3. Aquest registre es va formar integrament degut a processos naturals que incloïen factors biològics i geològics. Aquests haurien actuat sobre els 
organismes disponibles (que a la vegada també estarien condicionats per alguns factors naturals com la topografia, el substrat, la vegetació i el clima) 
afectant l’addició i la sostracció dels organismes i les seves restes del registre fòssil paleontològic (Lyman 1994, 34).

4. Ens referim a mecanismes naturals, antròpics, tafonòmics i «arqueològics» fruit de l’impacte dels treballs
d’excavació (Horard-Herbin 1996).
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D’acord amb la nostra realitat, hem optat per considerar els cinc estadis en la història tafonòmica dels ossos 
descrits en els treballs de Ringrose (1993) i Cruz-Uribe (1984), adaptant els canvis realitzats per Valenzuela 
(2008) als models originals d’aquests dos autors ja que sens dubte responien millor a la realitat del nostre 
material faunístic. A més s’ha optat per afegir un sisè i últim estadi en l’evolució del conjunt destinat a incidir 
sobre la pèrdua d’informació provocada pel mateix anàlisi de les restes:

• La Comunitat Viva (The Living Comunity)5 : Que constitueix la comunitat d’animals vius que és 
trobaven tant al jaciment com en el seu medi d’acció. És a dir que la comunitat viva és compon tant 
pels animals domèstics que eren criats al jaciment com pels animals salvatges que habitaven a les 
proximitats del mateix.

• El Conjunt d'animals morts (The Death Assemblage) : Les restes mortes però encara senceres, 
no necessàriament en el mateix jaciment, llestes per l’acció dels agents acumuladors d’ossos que 
actuen en la creació del jaciment ( Humans, carnívors, etc.).

• El Conjunt deposicional (The Deposited Assemblage): Les restes d’animals morts, que queden 
dipositats a la superfície del jaciment un cop els agents d’acumulació ( humans, carnívors, etc....) han 
deixat d’actuar sobre les restes.

• El Conjunt fòssil (The Fossil Assemblage): Esta constituït per cada part del conjunt dipositat que ha 
sobreviscut fins al moment de l’excavació als anàlisis arqueofaunístics. Així doncs podríem dir que 
em tingut en compte dos categories d’informació a l’hora de valorar Aquest és afectat pels factors 
postdeposiconals com ara arrels, agents fisico-químics, acció de l’aigua, fongs, acció d’animals 
intrusius, etc...

• El Conjunt excavat (The Sample Assemblage): part del conjunt fòssil que resta després de tots els 
processos anteriors i per tant és el que recupera l’arqueòleg durant l’excavació.

• El Conjunt estudiat6: Són les restes de material que arriben al laboratori. Aquestes són les que 
realment estaran sotmeses a l’anàlisi dels especialistes i subjectes a les pròpies limitacions de la 
metodologia i de la capacitat del propi investigador per explotar al màxim les informacions que se’n 
poden extreure.

L’objectiu principal del present treball serà poder arribar a reconstruir quina era la comunitat d’animals 
morts a partir del conjunt estudiat. Tot i la limitació de la mostra de partida (el conjunt estudiable), aquesta 
serà la base per als nostres anàlisis i d’on n’ extraurem pràcticament tota la informació. Així doncs, és molt 
important saber quins són els mecanismes i la metodologia que ens permetrà avaluar cada nivell de la 
història tafonòmica i quina és la impronta que ens ha anat deixant pel camí.
Tenint en compte que “cada esdeveniment tafonòmic té unes característiques úniques que requereixen una 
aproximació particular (degut a la variabilitat històrica)” (Olson, 1980, 9-10). Aquest tipus d’anàlisis s’han 
de seleccionar amb molta cura i en funció de les variables de les que disposem. Tan sols aplicarem aquells 
que siguin adequats a la situació i realitat arqueològica que se’ns presenti.

• En Primer lloc valorarem quin és l'estat en que ha arribat la mostra al laboratori (conjunt estudiat). Com 
que som conscients que actualment en molts casos l'arqueozooleg que ha de fer l'estudi del material 
no ha pogut prendre part en el procés d'excavació i extracció del mateix (com ha estat el nostre cas), 
això li impedeix valorar en molts casos com s'ha fet la selecció del material, en quines condicions 
s'ha excavat i s'ha guardat després. En aquet cas, hi poden haver molts aspectes que s'escapin al 
nostre abast. I si el material que tenim sobre la no representar la totalitat del conjunt excavat ( degut a 
pèrdues de material en el transport, mal estat de conservació del mateix degut a l'emmagatzematge, 
etc)?. Aquest fet juntament amb les limitacions presents en l'estudi arqueofaunístic són dos aspectes 
que també cal tenir en compte a l'hora de valorar la llegibilitat i validesa del conjunt estudiable. 
Tot i que som conscients, de la dificultat a l'hora de poder valorar quin és el grau de pèrdua d'informació 
en aquest cas, no cal oblidar que del jaciment al laboratori hi pot haver una gran distància tant a nivell 
cronològic (podem estar estudiant materials que és van excavar fa 20 anys com és el nostre cas) 

5. Living Comunity (Ringrose 1993) és l’equivalent a Life assemblage (Klein i Cruz-Uribe 1984). Ringrose substitueix el terme ja que pretén 
emfatitzar el conjunt d’animals vius o la comunitat viva animal allunyant-se del terme Life assemblage que té un origen paleontològic i que pretén 
referir-se a una comunitat viva que s’ha conservat pràcticament intacta (Ringrose 1993, 123).

6. Aquest concepte a estat extret dels treballs de Medlock (1975, 225) tot i que s’ha modificat el seu concepte original de “ Faunal Material” pel de 
Conjunt estudiat.
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com espacial (poden ser jaciments que estiguin en altres països) que pot haver afectat a la integritat 
del conjunt excavat original.

• En segon lloc analitzarem el conjunt excavat. Aquest fet ens obligarà a tenir en compte els factors 
que poden ser controlats per l'arqueòleg (Meadow 1980, Fig. 1; Davis 1989, 23; Hill i Walker 1972), 
és a dir tot el que faci referència a la superfície excavada, el context arqueològic i l'origen del conjunt 
faunístic (deposicions en fossa, abocaments, restes de consum, etc..), el sistema de mostreig i 
recollida de les restes. Aquest material al que tenim accés i sobre el qual podem treballar directament, 
serà descrit en termes de proporcionalitat entre espècies i les corbes d'edat de mort, així com la 
distribució espacial de les restes i la seva relació amb el context arqueològic. Tots aquests factors en 
ajudaran a poder determinar fins a quin punt el conjunt excavat està reflectint el conjunt fòssil.

• Un tercer nivell serà l'avaluació de la representativitat del Conjunt fòssil a partir del qual se 
succeiran tota una sèrie de " factors que no poden ser controlats" per l'arqueozooleg (Meadow 
1980, Fig. 1; Davis 1989, 23). En aquest moment actuen el que anomenem pròpiament els factors 
postdeposicionals. En el nostre cas, aquest estadi de la història tafonòmica, serà avaluat en funció 
de la representació anatòmica, el grau i el patró de fragmentació, els agents d'alteració (arrels, fongs, 
efectes de l'acidesa del sol, efectes de les filtracions d'aigua, etc...) i el seu grau d'incidència sobre 
les restes, etc.

• En un quart nivell, i seguim pujant, ens porta fins al Conjunt deposicional. Podríem dir que aquest 
conjunt és el que d'alguna manera mostra quins són els "efectes tafonòmics", és a dir, el resultat 
estàtic o la traça del processos tafonòmics que han actuat i han modificat les carcasses i els teixits 
ossis ( Lyman, 1994, 35). En definitiva és un moment clau, ja que les restes passen de la Biosfera a 
formar part de la Litosfera (Behrensmeyer i Kidwells 1985, 107); un fet que és cabdal per entendre 
quins són els factors que l'afectaran a partir d'aquest moment. Com em comentat anteriorment dins 
el conjunt deposicional, hi podrem veure reflectits els efectes tafonòmics potencials com ara la 
desarticulació (Hill 1980, Dodson 1973)la dispersió7, fossilització (Rolfe i Brett 1969) i les alteracions 
mecàniques (Lyman 1994, 35), alteracions geoquímiques (Gardeisen 1999a, 537; Stephan 1997, 
174). L’ estat de bona conservació i bona representativitat del conjunt respecte el global del jaciment, 
ens portarà a afirmar que el conjunt deposicional està ben representat (Valenzuela 2008, 29).

• Finalment i referent el cinquè nivell, Conjunt d’animals morts, que és al que en definitiva pretenem 
arribar, és el que s’allunya més del nostre abast. Les restes encara formen part de la biosfera en 
aquest nivell tafonòmic i per tant estan a mercè dels agents alteradors i acumuladors que actuen 
sobre les carcasses. És en aquest context on és duen a terme els processos tafonòmics8. Aquests 
processos s’han avaluat també a partir de les tres dimensions descrites per Lyman (1994, 35): 
Dimensió de l’objecte, Dimensió espacial i finalment dimensió de la modificació.

L’anàlisi tafonòmic dels diferents nivells sembla traçar un ampli abisme entre el que seria el conjunt 
d’animals morts i el conjunt excavat. És a dir, que hi ha tota una sèrie de limitacions a l’hora de poder 
arribar a inferir com era el conjunt d’animals morts al jaciment a partir del registre que ens ha deixat el 
conjunt excavat. Podríem afirmar, doncs, que la realitat original mai podrà ser establerta d’una manera 
fidedigna Tot i així, si tots els indicadors apuntessin a una bona conservació i una bona representativitat 
del conjunt excavat, podríem considerar que es tracta d’una mostra més o menys aleatòria que constitueix 
una bona aproximació al conjunt d’aquests animals morts al jaciment. Quan ens referim a conjunts parcials 
(una fosseta, un espai domèstic, una sitja, etc...), sobretot tenint en compte la realitat tafonòmica d’aquests 
conjunts9, restarem al nivell del conjunt deposicional, ja que en la majoria dels casos la mostra no reuneix 
les variables necessàries per a considerar que presenta un bon estat de conservació i per tant que pot ser 
representatiu del conjunt d’animals morts original10.

7. També és pot produir transport de carnívors (Binford 1981) o transport fluvial (Behrensemeyer 1975), transport humà (Binford 1978), etc.

8. En el present treball entendrem procés tafonòmic com l’acció dinàmica d’una font de força o causa física que modifica les carcasses i els teixits 
ossis.

9. No oblidem que es tracta de restes de consum que és troben dins els reompliments en la major part dels casos.

10. Si torbéssim algun cas excepcional en que hi hagués un conjunt parcial amb una bona conservació, interpretaríem el conjunt en relació amb 
l’estructura i l’origen de l’acumulació 
(Valenzuela, 2008, 30)
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3.2 Del conjunt d’animals morts al conjunt fòssil

Els 5 nivells descrits anteriorment s’han volgut posar en relació amb cada un dels agents que hi actuen i el 
moment concret en que ho fan. Això ens permetrà establir una valoració cronològica del moment d’actuació 
dels mateixos, espacial (ja que valorem si l’os forma part de la litosfera o de la biosfera, per tant si està 
en superfície o no) i finalment la naturalesa de cada agent (acció dels elements naturals o de la voluntat 
humana, causalitat, etc.). Pensem que ens permetrà tenir una visió més clara i ràpida de en quin moment 
ha actuat aquest agent i per tant quines són les causes i efectes de la formació i modificació d’aquest 
conjunt. Les quatre categories que s’han creat són:

• Els Agents de Primer Nivell són els que com ja em explicat més amunt, són els que modifiquen 
i afecten al conjunt d’Animals Morts presents al jaciment. En aquest estadi l’os està principalment 
afectat per l’activitat humana, l’activitat dels carnívors i el trampling11. Un cop aquest agents hagin 
finalitzat la seva acció sobre les restes òssies donaran lloc al Conjunt deposicional.

• Els Agents de Segon Nivell són els que modifiquen el conjunt deposicional abans i durant el procés 
d’enterrament degut al weathering12, al transport13 i a la syndiagenesis14. També el modifiquen un cop 
les restes han quedat enterrades, i per tant han passat a formar part de la litosfera. En aquest segon 
moment poden actuar sobre les restes el moviment i la diagènesis. Un cop els agents de segon nivell 
hagin finalitzat l’exercici de la seva acció sobre els materials donaran lloc al conjunt fòssil.

• Els Agents de Tercer Nivell aquests són els que actuaran en el conjunt fòssil i per tant són tots 
aquells que concerneixen d’una banda a factors climàtics i de l’altra a l’acció antròpica fruit de 
l’excavació duta a terme al jaciment, és a dir tècniques d’excavació i mostreig de la zona on es troba 
el conjunt arqueofaunístic.

• Els Agents de Quart Nivell. Tot i que aquests respondrien a una altra naturalesa, ja que considerem 
que estarien més subjectes a factors que poden ser controlats per l’arqueozooleg, els em volgut 
presentar juntament amb la resta d’agents d’actuació per fer més entenedor el discurs. Aquests són 
tots els que fan referència a la pèrdua d’informació que és pot provocar en el transport de les restes 
al laboratori, així com una explotació de les dades insuficient o inadequada.

Podríem dir doncs que aquest anàlisi previ del material tindrà en compte tres aspectes principals a l’hora 
de poder inferir tota aquesta informació: l’estat de la superfície del material, la conservació diferencial i la 
fragmentació15 del material (veure punt 3.2.1). 

 

11. Aquest és el nom amb que és recull en la literatura anglosaxona l’acció d’aixafament del substrat dins i sobre el qual estan dipositats els ossos. 
Pot esser realitzat pels mateixos animals o pels humans que habiten a l’assentament, o per altres, posteriorment a l’abandó del jaciment.

12. És el procés pel qual els components originals microscòpics orgànics i inorgànics de l’os són separats l’un de l’altre i destruïts per agents físics i 
químics que actuen sobre l’os in situ, sobre la seva superfície o bé en la zona on és troba dipositat (Behrensmeyer 1978, 153; citat per Lyman 1994, 
516). També s’ha descrit com els efectes de saturació, dessecació i canvis de temperatura (Miller 1975, 217).

13. És el moviment de restes animals degut a l’acció física de l’aigua, el vent, humans o carnívors (Behrensmeyer et al. 1989; citat per Lyman 1994, 
516).

14. És la primera fase de la diagènesis, és a dir la recent fase d’enterrament en que és produeix l’activitat bacteriana la qual produeix i proporciona 
la substància orgànica nutritiva per al metabolisme bacterià. Normalment és du a terme a pocs metres sota un sediment recent format ( Rolfe i Brett 
1969, 233; citat per Lyman 1994, 514).

15. Entendrem per fragmentació la destrucció de l’os original degut a una mitja mecànic o físic que produeix una carrega excessiva sobre l’os. 
Això genera que és destrueixi l’estructura original de l’os i que generant múltiples objectes més petits provinents de l’os original (Lyman 1994, 37).
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3.3 Del conjunt excavat al conjunt estudiat

Les eines de l’anàlisi arqueozoològica factors que pot controlar l’arqueòleg

L’anàlisi s’ha centrat en les restes òssies de macromamífers presents a la fortalesa dels Vilars (Arbeca). 
Entendrem com a “resta òssia” tots els fragments procedents de l’esquelet de l’animal (ossos llargs, 
vertebres, ossos plans, dents i banyes). Al mateix temps hem anomenat “resta” tant als elements16 sencers 
com quan es tracta d’ un fragment d’element. Pel que fa al terme “conjunt” fa referència a nombre total 
de restes que s’han extret en un context determinat, ja sigui una determinada unitat estratigràfica, una 
estructura determinada o bé una zona o sector del jaciment.

3.3.1 Sistema de registre 

Les dades obtingudes de l’estudi de cada resta s’han recollit en el sistema de registre OsLat (Gardeisen 
1997, 260-270) que s’integra dins el programa Syslat (Système d’Information Archéologique, copyright 
Michel Py-CNRS) (Py 1997). Aquest sistema integral conté fitxers diferenciats per cada tipus d’informació 
arqueològica (ceràmica, fauna, carpologia, UE, etc.). 

L’unitat que permet enregistrar cada resta òssia és el fitxer “Os”, que conté una fitxa per cada os determinat. 
Cada resta és descrita per 19 caps preestablerts17. Aquest camps recullen el que podríem anomenar tres 
conjunts d’informació:

• A la part superior hi trobem les informacions comunes amb d’altres fitxers de mobiliari (UE, Zona, 
Sector, Fet, any d’excavació, TPQ, TAQ i la fase)18.

• La part central de la fitxa és la que recull els camps de descripció per cada resta òssia (espècie, 
os, dent, fragmentació, lateralitat, vora, tafonomia, patologia, sinostosi, nombre, edat, sexe, detall 
diagnòstic, mesures, estries, orientació de les estries, manufactura).

• Finalment la part inferior conté altres funcions que fan referència a la gestió del fitxer.

En segon lloc em utilitzat també el fitxer FAUNA que és complementari del fitxer Os. És en aquest segon on 
s’hi recullen altres tipus d’informació:

• A la part superior s’hi segueix recollint la informació referent al context cronològic i arqueològic del 
conjunt.

• A la zona central hi ha els camps que recullen la informació sobre la quantificació de les restes 
(NR, NMI, NR-total, NR-dét, NR-élevage, Nombre de restes d’ animals domèstics), NR-chasse 
(Nombre de restes d’animals salvatges), NMI-élevage, NMI-chasse, NR-indet (Nombre de restes 
indeterminades), NR-brulés (Nombre de restes cremades). També s’hi recull altres informacions 
referents al volum de carn consumit al jaciment (Poids-total, Poids-élevage, Poids-chassé) així com 
altres informacions de caire més tafonòmic (traces-découpes, traces-carn)19.

• Finalment la part inferior s’ha reservat a un camp lliure (Remarques) destinat a qualsevol tipus 
d’informació extra o observació sobre el conjunt estudiat. També hi ha altres funcions destinades a 
la gestió del fitxer.

16. El concepte d’element ha estat extret de Grayson (1979), és refereix a l’os en tant que entitat, és a dir, a l’os sencer.

17. Per una informació més detallada pel que fa a la descripció de cada camps podeu consultar l’apartat 16.2.2 (Gardeisen 1997), dins la publicació 
Lattara 10 ( Py 1997).

18. Aquesta informació és la que posa en relació les dades del fitxer os amb les del fitxer UE, on s’hi recull tota la informació descriptiva referent la 
unitat estratigràfica on han aparegut les restes. També podem torbar detallada l’explicació de la fitxa a la publicació Lattara 10 ( Py 1997).

19. Fa referència al nombre d’ossos que contenen marques de tall i al nombre d’ossos que contenen marques degut a l’acció dels carnívors 
respectivament.



59

3. Materials i Metodologia de Treball 

Fig. 3.1 - Entorn d’accés a les diferents fitxes d’anàlisi de Syslat Terminal. Es poden veure les diferents carpetes que contenen la fitxa d’anàlisi 
de cada disciplina. En verd estan marcades aquelles que s’han utilitzat pel present treball, és a dir, US (UE) i FAIT (fet) per a tot allò referent 
a la descripció del context arqueològic i estratigràfic, OS la fitxa descriptiva del material osteològic i finalment FAUNE on es realitzen tots les 

recomptes i la quantificació de les dades entrades la fitxa OS.

Fig. 3.2 - Aquí pot veure l’entorn i distribució dels diferents camps del fitxer OS.



3.3 Del conjunt excavat al conjunt estudiat:

60

Fig. 3.3 - Aquí pot veure l’entorn i distribució dels diferents camps del fitxer FAUNE.

3.3.2 La determinació anatòmica i taxonòmica

Aquesta s’ha dut a terme gràcies a dues eines fonamentals. En primer lloc l’ús de la col·lecció de referència 
del Laboratori d’Arqueologia de l’ Universitat de Lleida i la col·lecció de referència del Laboratoire 
d’archaeologie de l’UMR 5140 (Lattes-Université de Montpellier 3). En segon lloc, també s’ha fet ús de 
diferents atlas osteològics especialitzats, Schmid (1972), Barone (1986), Wilkens (2002), Lavocat (1966), 
Pales i Lambert (1971), Pales i García (1981) i finalment Cornwall (1956).
Pel que fa a la resolució de problemàtiques més concretes com la distinció entre ovella (Ovis aries) i cabra 
(Capra hircus) ens em valgut dels treballs de Boesseneck et al. (1980), Prummel i Frisch (1986), Helmer i 
Rocheteau (1994), Fernandez (2001) per a la determinació morfològica a partir de l’esquelet post-cranial. 
També em utilitzat els treballs de Payne (1985) i Halstead et al. (2002) per realitzar distinció a partir de les 
dents. Per la distinció entre bòvid (Bos taurus) i cèrvid (Cervus elaphus) hem utilitzat els treballs de Heintz 
(1963,1970) i Prummel (1988b). 
La distinció entre Daina (Dama dama) i Cérvol (Cervus elaphus) s’ha fet a partir de Lister (1996). Pel que 
fa al cavall (Equus caballus) i l’ase (Equus asinus)20 sempre ha estat més sotmesa a controvèrsia, ja que 
morfològicament els criteris que han estat publicats són escassos i constantment qüestionats (Forest 1999). 
Tant mateix hem utilitzat els treballs i dades que han estat al nostre abast com ara els treballs d’Arloing 
(1882), Prat (1966,1980), Eisenmann (1971,1980,1995), Eisenmann i Beckouche (1986), Davis (1989, 34-
35), Peters (1988), Forest (1999), Wilkens (2002), Boulbes (2009) i Barone (1986). 
La diferencia entre el porc (Sus domesticus) i el senglar (Sus scrofa) ha estat més delicada. En primer lloc 
els criteris més fiables és troben al crani, que sempre apareix molt fragmentat en el nostre cas, i en segon 
lloc, en la majoria dels casos és tracta d’individus joves o joves adults, amb la qual cosa no resulta fiable 
utilitzar aquest criteri biomètric (Helmer 1987). Així doncs, en els pocs casos en que ha estat possible, em 
utilitzat les mesures per al tercer molar inferior i superior, que han estat comparades amb les obtingudes 
jaciments neolítics del sud de França ( Helmer 1987). Finalment pel que fa a la distinció entre conill i Llebre 
em utilitzat els treballs de Callou (1997).

20. En el present treball s’ha utilitzat la metodologia disponible per tal d’efectuar aquesta distinció tot i que fins al moment no s’ha documentat la 
presència de l’ase a la plana occidental catalana en aquesta cronologia.
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Determinació dels èquids en estat fetal

Pel que fa a l’estudi específic del èquids en estat fetal s’ha fet una recerca específica sobre el tema degut 
a la troballa de diversos conjunts sota paviment compostos per esquelets sencers en connexió d’aquesta 
espècie. En aquest cas s’han utilitzat els treballs de Prummel (1988), que també ens han sevit per als 
individus fetals d’altres especies. Degut a la naturalesa de les mateixes21 és va optar per elaborar una 
metodologia específica per a l’estudi d’aquest tipus de deposicions (Nieto 2008; Nieto et al. 2010). 
L’elaboració de criteris diagnòstics en individus de tant diferents edats i veient les mancances que molts 
cops teníem pel que fa als atlas comparatius, varem optar per utilitzar els individus adults adquirits per a 
la col·lecció de Referència i comparar-los un a un amb els fetus de diferents edats que teníem. L’objectiu 
era poder establir uns en quin moment de la gestació podíem començar a identificar els diferents trets 
diagnòstics de cada os i elaborar uns criteris de determinació propis per als èquids en estat fetal. 
Els ossos que més informació ens van proporcionar van ser els ossos llargs i ens va sorprendre que 
molts dels seus trets característics ja són presents i perfectament identificables al menys a partir dels 4 
mesos d’embaràs (que és l’individu més petit que tenim documentat fins al moment a Vilars). A partir dels 
estudis comparatius que varem poder realitzar, els ossos que permetien realitzar amb una major precisió la 
determinació del taxó equus en fases tant joves eren els següents (per a més detall veure annex): 
 

• El radi és molt característic l’espai de formació de la futura tuberositat. En la figura inferior es pot 
veure els individus de diferents edats que van de més gran (9 mesos aprox.) al més petit (4 mesos 
aprox.). Es veu però clarament marcada la forma tan característica de l’epífisi distal del radi. 

• El metacarp : varem poder comprovar la presència perfectament visible de les superfícies 
característiques dels metacarpians II i IV típiques dels perissodàctils.

• El fèmur: molts dels trets del fèmur ja estan ben definits en aquest estadi tant prematur. La fossa 
supracondilar a la part inferior de la diàfisi està ben marcada (es pot veure a la fotografia de la part 
inferior) . També podem distingir el foramen nutricional i la presència ben definida del “trocànter” i del 
petit “ trocànter”, que ja sobresurt clarament, com podem veure en la fotografia superior. 

• Les falanges: un indicatiu inconfusible dels perissodàctils són les terceres falanges. Hem pogut 
veure en alguns dels fetus que estan complerts a partir dels quatre mesos la tercera falange ja es 
troba present i perfectament identificable. Això ens indicaria que com a mínim a partir dels quatre 
mesos podríem comptar amb aquest criteri per a la determinació del gènere equus. 

• L’escàpula: en aquest os és pot detectar la presència del foramen nutricional perfectament visible 
i amb una situació molt característica exclusiva dels perissodàctils. A més l’espina escapular és 
baixa i es perd sobre el coll de l’escàpula. La morfologia de l’escàpula també és un element a tenir 
en compte ja que en els perissodàctils el cos de l’escàpula té una forma més gràcil, més tancada i 
estirada que en el cas del bòvids. 

• L’húmer: el foramen nutricional es troba situat a la part medial de la diàfisi des d’una visió caudal. 
La situació és un element discriminador important, ja que és exclusiu dels èquids. 

En funció del grau de determinació taxonòmica i anatòmica s'han establert 3 categories possibles:

• Restes determinades: les que s'han pogut determinar tant anatòmicament com taxonòmicament.

• Restes determinades anatòmicament: les que s’han pogut determinar a nivell anatòmic. Tant 
mateix en aquest cas s’ha optat per incloure la restes dins de tres categories possibles: Talla gran, 
talla mitjana, talla petita. Aquesta classificació s’ha realitzat en base al gruix i l’ossificació dels ossos.

• Restes indeterminades: a les que no se’ls ha pogut atribuir ni l’element anatòmic ni el taxó al que 
pertanyen.

21. Es tracta d’individus que en el seu origen s’haurien dipositat sencers i que per tant en la majoria dels casos apareixen amb una representació 
esquelètica molt complerta. Aquest fet és ideal de cara a poder obtenir una visió global del desenvolupament anatòmic de l’esquelet en les diferents 
fases de la gestació.
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3.3.3 L’estimació de l’edat de mort

Les tècniques més emprades en aquest àmbit són d’una banda les que es basen en l’erupció i desgast 
dentari i de l’altra en la fusió de les epífisis de la resta d’ossos de l’esquelet. Tot i que són molt extensos els 
treballs que s’han fet al respecte, cal dir que, un gran nombre d’estudis deriven o bé de fonts veterinàries 
(Silver 1980) o bé d’estudis realitzats sobre animals actuals (p.e: Bull i Payne 1982; Klein et al. 1981; Moran 
i O’Connor 1994; Brown i Chapmann 1990; Andrews 1973; Brown et al. 1960, etc.). Aquest fet provoca 
certes ambigüitats i decalatges importants22 que cal tenir en compte a l’hora d’aplicar-los a la nostra mostra 
arqueològica.

Pel que fa a la nostra mostra s’ha optat per l’ús de 3 criteris (grau d’epifisació dels ossos, erupció dentària 
i desgast dentari). En primer lloc, en relació al grau d’epifisació del ossos s’han seguint els criteris de 
Barones (1976). Si s’ha optat per la seva proposta ha estat simplement per ser el treball més utilitzat pels 
d’especialistes i per tant afavorirà la comparació amb major nombre d’estudis. Tot i així, hi ha nombrosos 
treballs que versen i proposen seqüències d’edat en funció del grau d’epifisació donant resultats en alguns 
casos força diferents (Curgy 1962; Silver 1980 i 1969; Hatting 1981; Bull i Payne 1982; Garcia i Gonzalez 
1983, Moran i O’Connor 1994). 

Fig. 3.4 - Taula elaborada per Gardeisen (1997) a partir dels criteris i valors absoluts aportats per Barone (1986).

En segon i tercer lloc també es fara us del grau d’erupció/desgast de les dents. Tot i que també hi ha 
nombrosos estudis sobre aquest tema (Barone 1976; Silver 1980; Wilson et al. 1982; Gardeisen 1997)23, 
en el nostre treball s’ha optat per utilitzar principalment tres mètodes complementaris que ens permetin 
després tenir unes dades comparables amb el major nombre de treballs possibles.
Així doncs, nivell més específic, pels ovicaprins, els criteris utilitzats han estat els de Gardeisen (1997, 
266), que hem complementat amb els treballs de Grant (1982) i sobretot d’Helmer i Vigne (2004) que se 
sustenten en la morfologia de desgast de les dents inferiors i superiors (a partir de Payne 1973) així com 
pels index de desgast mesurats segons el mètode de Ducos (1968). 

22. Aquests decalatges tenen a veure amb la diferència t de talla entre els animals moderns i els antics, així com els canvis morfològics de 
l’esquelet, ritmes diferents de creixement, etc.

23. La nomenclatura pel grau d’erupció i desgast dentari s’ha extret de Gardeisen (1997).
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Les categories d’edat són aquelles proposades per Payne (1973) i les hem pogut posar en relació amb 
les de Gardeisen (1997) a partir de la mesura de l’alçada de la corona, tal i com mostra el quadre inferior. 
A partir d’aquí pretenem poder comparar els nostre resultats obtinguts inicialment a partir dels criteris 
de (Gardeisen 1997, 264-266 i Barone 1986) amb la dels autors precedents, sobretot i principalment en 
el que es refereix a l’elaboració i interpretació de corbes d’edat de mort i els models ramaders que se’n 
deriven (p.e: Payne 1973, Reeding 1981, Stein 1987 i 1988 , Halstead 1998, Helmer i Vigne 2004, Vigne i 
Helmer 2007, Blaise 2009). Aquest aspecte serà més àmpliament tractat en un dels últims apartats d’aquest 
capítol metodològic, que exposa la selecció i tractament de les dades per a l’obtenció de les corbes de 
supervivència dels ramats que permeten inferir aspectes sobre l’economia i la gestió dels ramats.

Categories d’edat Dents inferiors Dents superiors

Payne Anys D4 M1 M2 M3 D4 M1 M2 M3 Corr.

x 6

x 4

x 2

x 1

x 0,5

x 0,5

x 0,25

1,5           2,4          3,35                              1,0           1,0           2,0

3, 5          4,9          5,5                                2,0           3,0           3,4

2,5           3,5           4,7                               1,6           2,2           2,0 

4,1            5,5                                               2,5          3,5 

5,0                                                                 3,0

 A

 B

 C

 

 G

H-I

E-F

D

0 a 0,2
(0 a 2 mesos)

0,2 a 0,5
(2 a 6 mesos)

0,5 a 1
(6 a 12 mesos)

1 a 2
(12 a 24 mesos)

2 a 4
(24 a 48 mesos)

4 a 6
(48 a 72 mesos)

superior a 6

Fig 3.5 - En la part superior podem veure els criteris ampliats respecte als inicialment proposats per Gardeisen (1997) i en el quadre de sota hi 
han els valors limitats pels index d’altura de la corona (mesurats segons Ducos 1969) i els esquemes dels criteris de desgast (segons Payne 1973) 

caracteritzant les classes d’edats dels ovicaprins domèstics (Helmer i Vigne 2004). 
*Observació: Pel decalatge que es produeix en les edats dels ovicaprins per a les categories Adult 2 i Adult 3 de Gardeisen, hem de dir que les 

forquilles que nosaltres hem tingut en compte són de 3 a 5 anys (Adult 2) i de 5 a 7 anys (Adult 3).
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Pels bovins i els porcs també s’ha utilitzat els criteris de Gardeisen (1997) i s’ha complementat amb els de 
Grant (1982, 91-94; 1978). Pels èquids a part dels treballs de Gardeisen (1997) també s’han pres els criteris 
de Levine (1982).

Per a les espècies cinegètiques em utilitzat els criteris de Gardeisen i Valenzuela (2010) pel conill. En els 
cèrvids (Cervus elaphus i Dama dama) em tingut en compte diversos treballs (Klein et al. 1981, Andugar et 
al. 2008, Carter 2006, Riglet 1977).
No volem tancar aquest apartat sense abans reflexionar sobre els aspectes que apuntàvem a l’inici del 
mateix. Els anàlisis de la determinació de l’edat en el moment de la mort, en restes de fauna arqueològiques, 
han estat subjectes a certa controvèrsia degut a la variabilitat interespecífica de cada espècie (p.e: Zeder 
2002). Aquest fet és deu en primer lloc a la profusió d’ estudis sobre el moment d’epifisació dels diferents 
elements anatòmics; aquests s’han efectuat sobre conjunts actuals, de diverses procedències geogràfiques 
i sense tenir en compte el sexe, el tipus d’alimentació dels individus (Andúgar et al. 2008) i pel que fa als 
animals domèstics les condicions en les quals han estat criats (Lyman 1994, 115-135; Shipman 1981, 157-
168; Klein i Cruz Uribe 1984). Aquest fet provoca que es produeixin diferències significatives, pel que fa a 
l’estimació de l’edat de les diferents espècies, depenent dels autors consultats (Moran i O’Connor 1994). A 
tall d’exemple, veiem com pràcticament en tots els treballs no hi ha una distinció entre ovelles i les cabres 
i s’apliquen els mateixos criteris per ambdos especies que s’agrupen sota un unic grup (ovicaprins). Però 
quan comparem les dades d’autors que treballen les espècies per separat, Silver (1969) i Shmid (1972) 
per les ovelles i Noddle (1974) per les cabres, ens adonem que existeix una variabilitat interespecífica 
significativa per cada espècie24. 

Les espècies salvatges també presenten una variabilitat important, sobretot en el cas dels cèrvids, pel 
que fa a l’edat de fusió, que varia en femelles i mascles com és el cas de la Daina (Dama dama) (Carden i 
Hayden 2006). No ens estendrem aquí a fer un llistat de tots els treballs realitzats per cada espècie ja que 
no és l’objecte d’aquest treball, però el que si que volem reflectir és que tot i que som conscients de les 
limitacions que es presenten a l’hora d’establir l’edat de mort, i la infinitat de variables que caldria tenir en 
compte (sexe, alimentació, espècie, clima, vegetació, etc..) per poder acotar al màxim possible els resultats, 
la realitat actual no ens permet obtenir aquests tipus de dades. Però esser concients de les limitacions de 
l’estudi d’unes espècies i un context que no estan ni estaran mai sota el nostre control, no vol dir que 
aquest no hagi deixat unes traçes i un lleuger espectre amb una informació que cal saber llegir. En tot cas 
essent plenament conscients de quines són les limitacions a les que estem subjectes, restarem en una 
posició més cauta, prenent sempre els resultats com una dada aproximativa. Per tant l’edat restarà com un 
valor indicatiu de la composició global del conjunt a partir de l’establiment de diferents categories d’edat. 
Aquestes agrupacions tindran doncs un valor relatiu. Cal matitzar per exemple que algunes categories, com 
en el cas dels individus jove adults (subadults) es refereixen a animals que encara no han completat la fusió 
de les epífisis, tot i que està clar que a efectes productius i reproductius ja es podrien considerar animals 
plenament adults. En tot cas aquesta categorització de les forquilles d’edat calendàriques ens permetrà 
tenir una visió més simplificada del moment productiu de la vida de les espècies.

Les categories s’han organitzat en 6 categories generals diferents que reflecteixen els diferents moments 
de la vida productiva i reproductiva de cada espècie (veure Fig. 3.5):

• Fetus: els ossos estan en procés de formació. Podem veure com hi ha una clara presència dels 
centres d’ossificació primaris25. Mentre que els centres d’ossificació secundaris s’estan desenvolupant. 
L’os presenta una estructura poc compacta i porosa. 

• Molt jove: l’os està en un procés de creixement. En aquest cas tant els centres d’ossificació primaris 
com secundaris tot i que no estan plenament formats ja presenten una estructura més compacta i 
definida. L’os encara presenta una estructura porosa.

• Jove : l’os esta format o gairebé format tot i que les epífisis encara no estan soldades.

24. Les cabres presenten un retard general en la fusió del ossos respecte al de les ovelles (Andúgar et al. 2008, 143).

25. Els ossos creixen gràcies a l’activitat de les plaques d’ossificació (Rossdale, 1991, 235) o altrament dites també centres d’ossificació com apareix 
referenciat en els treballs de Saarni (1919) o Prummel (1987). Tenim dos tipus de centres d’ossificació els primaris (que són les diàfisis i els cossos de 
les falanges) i els centres d’ossificació secundaris (que són les epífisis) que és formen en un segon estadi de la gestació. Aquests centres d’ossificació 
estan formats per teixit cartilaginós, que amb el temps es calcifica formant l’os neoformat i incorporant-se d’aquesta manera a la columna òssia 
preexistent. 
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• Jove adult: la majoria26 de les articulacions estan soldades, però algunes epífisis proximals encara 
estan en proces de soldat de manera que la línia de sinostosi encara està ben marcada.

• Adult: totes les epífisis estan perfectament soldades i ja no s’hi pot reconèixer la línia de sinostosi.

• Vell: en aquest cas em utilitzat principalment el grau d’usura dentària (a partir de les categories 
de d’erupció/desgast dentari elaborades per Armelle Gardeisen (1997) i la possible presència de 
patologies òssies associades a l’edat (Baker i Brothwell 1980, 107-134; Etier 1969).

Determinació de l’edat per als individus en estat fetal

Per als fetus en general ens hem servit dels treballs de Prummel (1988) i s’ha establert una aproximació 
a partir de la longitud màxima de la diàfisi d’alguns ossos llargs. Per als fetus d’èquid s’ha utilitzat 
una metodologia específica (Nieto 2008, Nieto et al. 2010). La determinació de l’edat en individus 
tant joves requereix una precisió el màxim acurada possible, ja que és bàsic per poder determinar 
el moment exacte de la mort fet fonamental per establir-ne les causes. El desenvolupament de 
l’esquelet fetal és molt complex i variable i no té res a veure amb els ossos ja consolidats i formats 
dels individus adults. Així doncs, tenim uns individus en constant transformació anatòmica, ja no 
només pel que fa a l’augment general de la talla global de l’esquelet, sinó també pels diferents 
moments del creixement de cada os així com l’ordre d’aparició dels diversos centres d’ossificació.

El fet que aquest tipus de restes no siguin habituals en els jaciments arqueològics també ha afavorit 
que hi hagi molt poca bibliografia de treballs realitzats amb restes de fetus antics, amb la qual cosa 
hi ha poques mesures amb les que comparar-los. Tot i així hem trobat alguns treballs d’embriologia 
(Tohara 1950; Amorosi 1989; Allen 1994; Rossdale 1991; Cambell 1977; Ginther 1992) i fetometria 
(Guffy et al. 1969; Saarni 1919; Habermehl 1975; Bergin 1968; Lesbre 1894) actuals que han estat 
fonamentals a l’hora d’establir una aproximació de l’edat. A part dels atlas i els estudis sobre el tema. 
També vam optar per l’adquisió d’un individu en estat fetal per a la col·lecció de referència del qual 
sabiem l’edat de mort i l’espècie. Aquest fet ens va permetre contrastar alguns dels aspectes del 
creixment (veure annex I) Tot i així, i com ara explicarem, sempre ens hem mogut dins una forquilla 
d’edat , plenament conscients de la diferència de talla, medi i proporcionalitats dels individus antics 
respecte els actuals.

1. El primer mètode utilitzat ha estat la Biometria. L’objectiu de l’obtenció de dades biomètriques no 
tan sols pretén realitzar una aproximació de l’edat sinó també establir una avaluació de l’índex de 
creixement de l’esquelet durant el període de gestació. Aquesta informació ha estat fonamental a 
l’hora de conèixer la morfologia de l’esquelet, en cada moment de la gestació, i permetrà crear un 
referent comparatiu per als individus de Vilars i per altres possibles jaciments futurs amb la presència 
d’aquests tipus d’inhumacions. 
A partir dels treballs de Habermehl (1975) i Saarni (1919), vam fer una primera estimació de l’edat en 
base a les longituds màximes dels diferents ossos llargs en mil·límetres. L’estudi sobre les mesures 
de diferents individus actuals va permetre establir una mitjana i atribuir cada longitud a una edat en 
setmanes. Aquest mètode ens ofereix uns resultats força acurats i ens permet precisar molt més 
que alguns treballs que ofereixen les edats en mesos (Poplin 1976) perdent una gran quantitat 
d’informació. 
A nivell comparatiu i poder acotar més els resultats anteriors, també ens vam valer dels treballs 
de Guffy (1970). Aquests proporcionen les mesures de 101 fetus de cavalls actuals. Aquesta gran 
variabilitat en la mostra li va permetre establir unes corbes de creixement també a partir de la longitud 
màxima de la diàfisis. Tot i que la determinació sigui més acurada27, els ossos que permeten fer 
aquesta estimació és redueixen a quatre: del radi, metacarp, tíbia i metatars.

2. El segon mètode que hem utilitzat, complementari al primer, és l’avaluació del desenvolupament 
dels centres d’ossificació durant el creixement fetal. El procés de creació de l’os es diu ossificació. 
Aquest s’inicia sempre formant els centres d’ossificació primaris, és a dir, les diàfisis (Saarni 1919). 
En una primera etapa de la gestació i un cop han passat uns 60 dies després de la concepció és 
quan es comença a identificar en el fetus el teixit ossi. Tots els centres d’ossificació primaris (diàfisis 

26. Diem la majoria perquè hi ha certes espècies, com els suids, que solden a edats molt més tardanes. 

27. Aquesta metodologia estableix l’edat en dies i no setmanes.
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i els cossos de les falanges) apareixen entre el dia 63 i el 112 després de la concepció. Amb 150 
dies l’ossificació comença en el cos del calcani i l’epífisi distal de l’escàpula. A partir dels 230 dies 
sorgeixen els nous centres d’ossificació, que conformen els centres d’ossificació secundaris (epífisis) 
tant en les extremitats anteriors com posteriors. Finalment els últims es formen a partir dels 330 dies 
aproximadament i per tant poc abans del naixement (Guffy et al. 1970, 350-371). 
En aquest últim mètode han estat claus els treballs d’Amorosi (1989) i també les taules de Guffy 
(1970)), en que se citen els índex identificadors de l’edat per a l’esquelet post-cranial per individus 
perinatals i juvenils. En concret, hem utilitzat les taules en que es cita l’ordre d’aparició dels centres 
d’ossificació i el moment en que ho fan, establint d’aquesta manera, una aproximació de l’edat en 
dies. (Amorosi 1989, 39-40; Guffy et al. 1970, 362-363). 

Tant el primer mètode com el segon presenten limitacions evidents. D’una banda el mètode basats 
en la longitud màxima de la diàfisi, tot i basar-se en dades tan objectives com les biomètriques, no 
deixa de basar-se en un estudi sobre individus actuals. La diferència i variació tant en la morfologia 
de l’esquelet com en la mida, poden provocar desequilibris evidents a l’hora de comparar la talla en 
un moment determinat de la gestació. A més, cal tenir en compte que una major talla dels progenitors 
també provoca una major talla del fetus en moments menys avançats de la gestació. Per tant és molt 
probable que si estem mesurant individus de més petita talla per al nostre treball, i les mesures que 
estem prenent de referència són d’un individu més gran, l’edat que ens estarà oferint en realitat és 
més menor de la que realment devia tenir l’individu, per tant serà una edat mínima. 

Pel que fa al mètode dels centres d’ossificació, proporciona més seguretat a l’hora de fer una 
aproximació de l’edat, ja que la formació dels centres d’ossificació no és un factor sotmès a tanta 
variabilitat com pot ser la talla. Els centres d’ossificació estan regulats per unes necessitats biològiques 
de l’esquelet en cada moment de la gestació, això vol dir que és un procés molt més homogeni i fiable 
amb una variabilitat realment reduïda. Malgrat tot també té els seus punts foscos, ja que cal tenir en 
compte que quan treballes amb restes de dimensions tant reduïdes, des de que es dipositen al sòl 
fins que arriben al laboratori estan sotmeses a infinitat de factors (processos tafonòmics, factors post-
deposicionals, metodologia d’excavació, crivat, neteja, etc.) que poden haver eliminat del registre 
els ossets més petits i amb un grau de conservació més dificultós. Estem parlant sobretot dels 
centres d’ossificació secundaris que tenen les dimensions més reduïdes i per tant els més difícils de 
recuperar. Aquests centres d’ossificació secundaris són els que surten durant la segona fase de la 
gestació i per tant la seva absència sempre ens proporcionarà una edat més jove de la que en realitat 
podia tenir l’individu.

3.3.4 La determinació del sexe

Aquest tipus de determinació és un complement fonamental a les edats de mort és un a l’hora de realitzar 
aproximació més acurada de la gestió dels ramats28 (Chaix i Méniel 1996, 33). 
El sexe dels animals és pot identificar en general a partir de certs ossos si hi ha tenim unes determinades 
condicions: com ara la presència de certs ossos característics de cada sexe (per exemple l’os penià en 
els carnívors, les banyes en els cèrvids, els ullals en els suids, com a elements més característics). La 
presència de certes diferències morfològiques en l’esquelet de femelles i mascles (com per exemple la 
zona pelviana). Quan el sexe presenta una clara diferència a partir de la talla i/o pes i aquestes diferències 
és reflecteixen en les dimensions i densitat de l’os. I finalment si hi ha diferències de talla entre els diferents 
processos articulars dels ossos i la morfologia de les insercions musculars (Chaplin 1971, 100).
Quan em d’abordar l’anàlisi del nostre conjunt, la fragmentació i la limitació de la mostra han estat els 
factors que han dificultat més aquest tipus de determinació. A més a més la presència d’un important 
nombre d’individus joves i molt joves, on molts d’aquest criteris encara no hi són presents, a disminuït 
encara més aquesta possibilitat. Finalment volem remarcar que en molts casos la baixa quantitat de mostra 
ens ha impedit compilar un corpus suficient de mesures per poder valorar la variabilitat de talla entre 
femelles i mascles. Tot i així en els casos en que ha estat possible hem utilitzat en primer lloc la morfologia 
esquelètica a partir de criteris de dimorfisme sexual.

28. Un clar exemple el trobem una de les compilacions més recents pel que fa a estudis de determinació del sexe i edat, Recent Advances in Aeging 
and Sexing Animals Bones, on encara els articles de determinació del sexe tan sols representen un 29% del total de publicacions (Ruscillo 2006b). 
Aquesta realitat també és plasma i de fet és hereva d’ obres de compilació anteriors com la de Ageing and sexing Animal Bones from Archaeological 
Sites (Wilson et al. 1982).
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Pels ovicaprins em utilitzat la morfologia del coxal (Boessnek 1980, Hatting 1995, Prummel i Frisch 1986) 
i la biometria (Greenfield 2006). En els casos en que ha estat possible també em tingut en compte la 
morfologia de les banyes tant a nivell morfològic (Wilkens 2002) com biomètric (Meniel 1984, 22). 
Pels porcs hem utilitzat la morfologia de les canines (Chaix i Méniel 1996, Saenz de Buriaga et al. 1992) i a 
partir de les mesures en a la zona pelviana (Greenfield 2006). En els bòvids s’ha utilitzat la morfologia de la 
pelvis (Boessneck et al. 1964) i a partir de les mesures (Greenfield 2006; Grigson 1982, Meniel 1984). En 
els pocs casos en que ha estat possible s’han utilitzat els criteris de morfologia craniana (Poulain 1976, 35). 
En un primer moment vam intentar aplicar els criteris morfològics d’Armitage i Clutton-Brock (1976) però les 
banyes presenta un variabilitat tant gran que finalment vam descartar aquestes dades per al nostre treball. 
D’altra banda si que em tingut en compte les dades biomètriques per a aquesta distinció. 
Pel que fa als èquids principalment podem fer-ho a través de la morfologia de la pelvis (Boessneck et al. 
1964; Barone1976), per la presència de canines definitives ben desenvolupades (en el cavall les canines 
són normalment característiques dels mascles29) i/o a partir de la biometria (Bartosiewics 2006). La castració, 
tot i que sigui en animals ben joves, no te perquè afectar a la presència d’aquest tret diagnòstic (Eisenman 
1980, 22). Malgrat tot, pràcticament no s’ha pogut utilitzar aquest segon criteri degut al baix percentatge de 
restes de mandíbula d’aquesta espècie.
Pel gos s’ha utilitzat el criteri de la presència/absència de l’os penià. A més en els casos en que ha estat 
possible s’ha aplicat els criteris morfològics i biomètrics de l’húmer (Ruscillo 2006).
Quan entrem a l’apartat de les espècies salvatges tenim en primer lloc el cérvol. En aquest cas, i pels 
cèrvids en general, ha estat clau la presència/absència de les banyes (Riglet 1950, Saenz de Buriaga et 
al. 1992, 37). També ens em valgut de la biometria aplicada a la zona pelviana (Greenfield 2006). Per a la 
daina s’ha utilitzat els mateixos criteris per la discriminació sexual i pel porc senglar la morfologia de les 
dents canines (Saenz de Buriaga et al. 1992, 32-33).

Tot i els diversos treballs que hi ha al respecte, aquest tipus de determinació sempre ha estat més limitada i 
controvertida, sobretot degut a les incerteses i mancances que presenta encara avui en dia. Les limitacions 
en la determinació del sexe, que en molts casos són d’una naturalesa similar a la de la determinació de 
l’edat, parteixen sobretot de l’ utilització de dades procedents d’animals actuals tant a nivell morfològic com 
biomètric (Zeder 2001). Aquest fet afecta també a l’hora de tractar les dades a nivell estadístic ja que molts 
cops entre dos núvols de punts no sabem ben bé si el que s’hi reflexa és la presència d’un dimorfisme 
sexual o la d’individus de poblacions morfològicament diferents. 
Si els principals components de l’anàlisi a partir de mostres d’animals actuals només se centra en donar 
resultats en base a la talla superior dels mascles respecte a les femelles i no aprofundeix en rebel·lar quines 
són les diferències sexuals a nivell morfològic, les temptatives d’aplicar aquesta metodologia a les restes 
arqueològiques estarà sempre subjecta a un alt grau d’incertesa (O’Connor 2006, 5) important, ja que la 
qüestió de la talla (com a element discriminador del sexe) és molt variable segons el context cronològic, 
geogràfic i sociocultural (Zeder 2001, 76). Tot i que en el present treball s’ha optat per la dinàmica habitual 
de mesurar només els ossos plenament formats com a dades per a la distinció de sexes. Som conscients 
que aquest fet deixa de banda una bona part dels materials del conjunt. Si tan sols mesurem els adults 
pot passar-nos desapercebut un alt percentatge de femelles joves (o a l’inversa), i aquest fet pot portar a 
una interpretació equivocada o si més no parcial30 si només prenem com a referència la talla dels individus 
per aquest tipus de distinció (p.e: Meadow 1999). És per aquest motiu que, tot i les dificultats que suposa 
gestionar aquest tipus d’informació, esperem poder utilitzar en treballs futurs les dades biomètriques del 
màxim nombre de restes possibles, sense tenir perquè descartar la informació que ens poden aportar els 
individus més joves al respecte (Driesch 1976,4).

3.3.5 Tafonomia i traces sobre els ossos

Cada resta ha estat examinada detalladament per a localitzar les traces d’origen animal o antròpic. Aquestes 
han estat descrites (llargada, amplada, localització, orientació, freqüència, etc.) seguint la terminologia de 
Gardeisen (1997, 268). Pel que fa a l’ interpretació de les traces segueix d’una banda els criteris de Vigne 
(1983, 79-82) i també ho em complementat amb els criteris de (Blasco 1992, 112-116).

29. També hi ha casos en que les femelles presenten ullals, però en aquest cas són molt residuals i estan poc desenvolupats. Normalment que les 
trobem en femelles apareixen sempre en les mandíbules inferiors (Tagand i Barone 1954, 133) citat per Eisenmann 1980, 22).

30. Per exemple, podem estar davant d’un conjunt que reflexi un grup de femelles adultes reservades per a la reproducció. Aquest fet podria implicar 
el sacrifici d’un major nombre de mascles joves (sacrificats per l’obtenció de carn ) per poder compensar el buit que deixat per les femelles. Si només 
mesurem els adults pot passar-nos desapercebut un alt percentatge de femelles joves (o a la inversa) i per tant tindríem una manca d’informació 
important.
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Pel que fa a les alteracions i els seus agents, hem pogut identificar els següents fenòmens:

• Traces lligades a l’activitat humana (Marques de tall): 

Extracció de la pell: s’observen en els ossos on el contacte amb la pell és directe, es a dir, segments 
ossis poc carnis. Les traces és localitzen principalment en parts distals dels elements inferiors de les 
extremitats (mans i peus) i al crani. Aquestes normalment són fines i ben aïllades.

Esquarterament31: està relacionat a les tasques d’un primer processat de l’animal, activitat vinculada 
a facilitar el seu transport i preparació prèvia de les parts. És pròpia del lloc on ha estat abatut 
l’animal. L’esquarterament és produirà en diversos punts d’unió de l’esquelet axial amb l’apendicular 
(escàpula i pelvis) i també separació del cap a l’altura de l’occipital i l’atlas. Les traces es caracteritzen 
per ser profundes (chop marks) degut a l’impacte simple o repetit d’una eina tallant de tipus destraleta 
o ganivet pesat.

Desarticulació: es produeixen en seccionar els lligaments periarticulars o intrarticulars. Es troben a la 
superfície articular o als seus voltants. Generalment són talls fins i poc profunds, sovint agrupats en 
(dos o tres), aquesta tècnica està destinada a deixar llestes les parts de carn per al consum.

Traces de descarnament: Són conseqüència de l’operació d’extracció de la carn i s’obtenen en trencar 
els tendons amb una eina tallant o a la cuina en desossar una peça de carn. Així doncs, és troben 
al voltant de les zones d’inserció muscular i són marques relativament llargues i poc profundes. Les 
trobem de manera més freqüent en els ossos plans (cos de l’escàpula i la pelvis), també en el cos de 
les costelles, a la base de les apòfisis vertebrals i a les diàfisis dels ossos llargs.

Traces d’artesanat: poden presentar característiques diverses i si no és troben molt reproduïdes en 
ossos concrets o en ossos a mig treballar, és difícil de poder-les interpretar com a tals. Les més fàcil 
en aquest sentit són les traces d’asserrat, caracterizades per presentar una secció de l’os plana
Abrasió és la modificació de la morfologia original de l’os degut a l’aplicació de forces de fricció sobre 
la superfície de l’os i en els seus bords (Olsen i Shipman 1988, Shipman i Rose 19988).

Foc: Canvi en la coloració de l’os degut a una temperatura elevada. Per establir el grau d’incidència 
ens hem basat en l’escala d’Etxeberría Gabilondo (1996b). En aquet cas també em tingut en compte 
dos tipus de cremat (el cremat total i el cremat parcial).

• Traces de l’acció dels animals:

Traces de dents de rosegadors: solcs curts, densament agrupats i repetits. Aquests estan provocats 
per l’acció dels incisius dels rosegadors llarg d’una diàfisi. 

Traces de dents de carnívor (Pitting i rosecs)32: L’agent pot ser un gos o un porc si pressuposem 
que les restes sempre han estat dins els límits d’un espai fortament antropitzat. També cal tenir en 
compte, però, que si els ossos s’han abocat fora dels límits del jaciment altres animals salvatges hi 
poden haver tingut accés (llop, guineu, porc senglar, porc espí, etc.).

Ossos digerits: aquests són sobretot dents, petits ossos apendiculars com poden ser les falanges 
dels ovicaprins, restes d’estelles d’ossos llargs que han estat ingerits directament i que en el seu pas 
per l’estomac i degut a l’acció dels sucs gàstrics, tenen una textura particular caracteritzada per la 
presència de petits foramens i rugositats que afecten a tot l’os de manera uniforme.

Les alteracions observades han estat totes d’origen post-deposicional i són les següents:

• Fissurats: són esquerdes a la cortical que generalment es produeixen degut a un canvi brusc en 
l’humitat de l’os (deshidratació ràpida o canvis periòdics d’hidratació/deshidratació).

31. La diferència entre esquarterament i desarticulació s’entendrà en el present treball a partir de la funcionalitat d’una i altra tasca, entenent el 
concepte de Binford (1978; 1981; 1984) de Primary Butchering Activity 
(esquarterament) i a la segona Secondary Butchering Activity (desarticulació).

32. Tot i que l’agent també pot ser humà, en el nostre cas no hem pogut identificar la seva presència.
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• Descamació: despreniment de làmines i escates de la cortical òssia. A l’igual que les fissures, 
generalment es produeixen degut a un canvi brusc en l’ humitat de l’os.

• Arrels: dissolucions a la cortical de forma irregular i tortuosa.

• Dissolució: aquest fenomen és present essencialment en els nivells superiors dels estrats ja que 
són els més vulnerables als canvis climàtics. Les dissolucions que tenim es caracteritzen per taques 
blanques sobre la superfície amb petites depressions (Etxeberria Gabilondo 1996, 109).

• Òxid de Ferro: quan una quantitat determinada d’oxigen queda retinguda en el sediment, el ferro 
s’oxida i precipita sota la forma de taques vermelles/taronges sobre la superfície de l’os (Courty 
1989, 180).

• Òxid de Manganès: es caracteritza per taques negres sobre la superfície de l’os que es produeixen 
en certes condicions d’humitat temporal en ambients caracteritzats per cicles d’oxidació-reducció 
(Courty 1989, 185). En el cas dels pous o cisternes la presència d’aquest tipus d’òxid és pot posar en 
relació d’una banda amb la presència de carcasses en connexió anatòmica (ja que la descomposició 
s’ha produït a l’estructura) i de l’altra amb la variabilitat del nivell de la capa freàtica.

Els colors de la cortical: els materials extrets de la cisterna presentaven una variabilitat important en 
la coloració en els ossos. S’ha pogut identificar la presència de:

• Blanc: Aquesta coloració pot ser deguda a que els materials s’hagin trobat en els nivells més 
superficials i per tant que hagin estat afectats per les dissolucions i les petites descalcificacions 
(Villalaín Blanco 1992, 140)

• Roig/Marró: aquesta coloració s’ha produït en el curs de les fases oxidants durant les quals la 
matèria orgànica és transformada ràpidament (Franchet 1933, 484). En aquest moment també és 
quan és produeixen les alteracions d’oxidació de ferro i manganès (veure els dos punts anteriors).

• Gris: Coloració uniforme sobre certs ossos, en altres casos també podem trobar que formen taques. 
Aquesta coloració, que és observada en el sediment on es trobarien les restes (Buxó i Piqués 2000, 
5, citat per Valenzuela 2003, 151), resulta de la combinació de formes hidratades d’òxids de ferro 
amb matèria humida (Fedoroff i Courty 2002, 296). Ella testimonia un medi reductor de les UEs que 
és trobarien permanentment per sota del nivell freàtic (Franchet 1933, 484).

No tan sols hem tingut en compte quins són aquest agents tafonòmics que han actuat sobre els ossos, 
ja que també hem volgut valorar quin ha estat el grau d’afectació de les capes superiors de la cortical de 
l’os. Per això hem utilitzat una nomenclatura per expressar aquest grau de degradació, de les alteracions, 
seguint la següent escala (Stephan 1997, 175)33: 

• Grau 0: os que conserva intacta la seva cortical.
• Grau 1: la cortical es troba gairebé intacta i només s’observen petites destruccions.
• Grau 2: la cortical està alterada a alguns indrets.
• Grau 3: la cortical està bastant alterada i només queden alguns racons sense destrucció.
• Grau 4: la superfície està completament alterada i no queden gairebé restes de cortical òssia. 

Fig. 3.6 - Aspecte que tindria la superfície segons el grau d’afectació.

33. S’ha realitzat una petita modificació que ha estat l’eliminació en el nostre treball. Mentre que Stephan (1997, 175) utilitza cinc categories 
nosaltres hem optat per utilitzar-ne només quatre seguint la proposta de Valenzuela (2008). L ’última categoria anomenada Very good preservation 
(superfície intacta, no hi ha evidències de destrucció postmortem en el material ossi) ha estat eliminada, ja que d’una banda no teníem cap os que 
tingues aquestes característiques per tant resultava redundant respecte l’anterior categoria Good preservation.
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En aquest cas s’ha tingut en compte la fragmentació i com l’os està fragmentat a través de dos camps:

• Fragmentació: per valorar aquest tercer nivell hem utilitzat d’una la descripció del grau de fracturació 
a partir de l’ús de la següent nomenclatura:

Sencer: l’os està completament sencer.
Gairebé sencer: manca un fragment petit.
Diàfisi proximal: part proximal de la diàfisi, amb o sense l’epífisi proximal en els casos d’ossos no epifisats.
Diàfisi distal: part distal de la diàfisi, amb o sense l’epífisi distal en els casos d’ossos no epifisats.
Diàfisi: només tenim aquesta part de l’os, sense cap zona d’epífisi conservada.
Epífisi proximal: epífisi proximal isolada i no epifisada.
Epífisi distal: epífisi distal isolada i no epifisada.
Extrem proximal: epífisi proximal isolada epifisada.
Extrem distal: epífisi distal isolada epifisada.

• La Vora: serveix per descriure la dimensió del fragment que s’ha conservat, això ens ajudarà a tenir 
una visió més clara de com està fragmentat l'os. s'ha utilitzat la nomenclatura següent (Gardeisen 
1997b, 263):

Proximal: quan es conserva la part superior de l’os.
Distal: quan ho fa la part més inferior.
Lateral: quan es conserva la part de l’os que queda a la part exterior (respecte l’animal) de l’os.
Medial: quan ho fa la part de l’os que queda a la part interior de l’os.
Cranial: quan es conserva la part que queda a la part de davant de l’os (respecte l’animal).
Caudal: quan ho fa la part que queda a la part posterior de l’os.
Dorsal: aquesta l’hem utilitzat sobretot per les vertebres, però seria equivalent al concepte proximal.
Ventral: en aquest cas també s’ha emprat principalment per a les vèrtebres quan conservaven la part inferior 
del cos.
Circumferència: quan es conserva tot el diàmetre de l’os.

Davant la presència de mandíbules i del maxil·lar també s’ha tingut en compte si la presència/absència de 
“sèrie dentària”. La seva presència parteix d’un mínim de 3 o més dents conservades en la seva posició 
original a la mandíbula o el maxil·lar. Això ens ha permès indicar d’una manera ràpida la presència d’una 
sèrie ja sigui completa o parcial (tenint en compte en aquest segon cas, que en la majoria dels casos en el 
seu origen també estava completa). Per a les dents aïllades hem utilitzat una terminologia diferent:

Vestibular: quan és conserva la part de la dent que queda a l’exterior.
Lingual: quan es conserva la part de la dent que queda a l’interior de la boca (al costat de la llengua). 
Mesial: quan es conserva la part de la dent més propera a l’obertura de la boca.
Distal: quan es conserva la part de la dent més propera a la part més propera a la faringe.
Circumferència: quan tenim tot el diàmetre complet de la dent.

3.3.6 Les unitats de quantificació 

L’ utilització de paràmetres de quantificació està destinat a xifrar la freqüència relativa de les espècies, 
així com de les parts anatòmiques presents. Així doncs en cap cas ens oferiran el nombre real d’individus 
originals. Tot i que cada paràmetre introdueix distorsions, que han estat objecte de nombrosa literatura 
(Krantz 1968; Bököny 1970; Poplin 1976; 1976a, 1976b; Casteel i Grayson 1977; Grayson 1979; Gilbert 
i Singer 1982; Ducos 1984; Ringrose 1993; Marshall i Pilgram 1993; Maran et al. 2001; etc.), pensem 
que la seva utilització és perfectament coherent i lícita sempre que s’adapti i/o s’adeqüi a la naturalesa 
del conjunt (deposició ritual, restes de consum, restes d’indústria lítica, etc.), al seu context arqueològic 
(santuari, habitat, necròpolis, etc.) i naturalment que siguem conscients en cada cas de quines són les 
seves limitacions. Nosaltres em seleccionat diversos sistemes de quantificació estimant que les diferents 
mètodes ens proporcionaran informacions complementàries permetent-nos acotar millor els resultats. Les 
unitats de quantificació utilitzades han estat les següents:

• NR (Nombre de Restes): és el nombre de restes aparegudes al jaciment i que suposa la suma del 
Nombre de restes determinades (NRD), el nombre de restes no determinades (NRND)34 i del nombre 
de restes Indeterminades (NRIndet). és a dir, és el nombre total d’ossos estudiats i constitueix la dada 

34. Són aquelles que s’han pogut determinar anatòmicament però no a nivell d’espècie quedant incloses en una de les tres categories per talla (Talla 
gran, talla mitjana i talla petita).
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de base més objectiva. Un factor molt important que em tingut en compte, ja que afecta al NR i per tant 
tot l’anàlisi posterior es el grau de fragmentació. Cal prendre consciència de que les diferents parts 
dures de l’esquelet no tenen les mateixes probabilitats de arribar a nosaltres i que la fragmentació pot 
inflar notablement el registre pel que fa a la quantitat real present d’un element anatòmic. Així doncs, 
cal tenir en compte a l’hora d’utilitzar aquesta unitat que hi han diversos paràmetres que indueixen a 
una sobre representació dels resultats en alguns casos: la fragmentació, la conservació diferencial, 
les diferències de representació del nombre d’ossos en l’esquelet entre espècies, la determinació 
diferencial i finalment les condicions de recollida de la mostra. Tanmateix és una de les unitats més 
objectives a l’hora d’establir un primer comptatge i que ens proporcionarà la base per a tot el procés 
de quantificació posterior.

• NRi (Nombre de restes inicials): és una unitat definida especialment per estudiar la representació 
anatòmica (Ringrose, 1993). Diversos autors han proposat mètodes diversos per realitzar el càlcul 
(Lyman 1994). és el nombre de subjectes dels quals almenys n’ hem trobat una resta en el conjunt a 
estudiar (Poplin 1976c). La comparació entre NRD i NRi ofereix una visió representativa del grau de 
fragmentació dels diferents elements anatòmics (Lyman 1994, 53)

• NMI (Nombre mínim d’individus): és una estimació del nombre mínim d’animals morts que han 
originat el conjunt. És un valor quantitatiu elaborat a partir del NRD (Ducos 1988) i el seu valor depèn 
dels agrupaments de restes (per UE, per estructura, per jaciment, etc.)(Grayson 1979) així com de 
l’edat i del sexe dels animals. 
Tot i que aquesta unitat de quantificació ha estat molt discutida degut a la seva subjectivitat i a la 
multiplicitat de factors que influeixen en la seva variabilitat seguim pensant que totes les unitats de 
quantificació estan subjectes a aquest tipus de limitacions i que en el fons el que volem és un valor 
aproximatiu que ens ajudi a tenir una visió del volum d’animals gestionats essent però plenament 
conscients de les limitacions que suposa. 

La multiplicitat de formules que existeixen per a elaborar-lo dona resultats molt diferents: NMI de 
freqüència (White 1953) : que ve determinat per l’os millor representat. Aquest càlcul dona un valor 
més baix però més fiable.
 NMI de combinació (Bököny 1970; Ducos 1988) també anomenat NMI individualitzat o per 
aparellaments (Poplin 1976; Ducos 1988; Vigne 1991): Porta a valors superiors sobretot en els petits 
conjunts, més fràgils.

Pel que fa al tractament seguit per els Vilars i segons la realitat contextual de les restes, s’ha utilitzat 
l’NMI de freqüència pels conjunts amb els percentatges de remuntatges més baixos35 fruit d’una 
deposició secundària36 o terciària.
L’NMI de combinació s’ha destinat a tractar els conjunts tancats com són els conjunts en fossa o la 
cisterna on el grau de remuntages és més elevat degut a una naturalesa deposicional diferent. Ja 
que és tracta de deposicions primàries37 dels conjunts.

• Nmax (Nombre Màxim d’individus): aquest considera que cada resta de fauna pertany a un individu 
diferent (Ducos 1984). És adient utilitzar-la quan el grau d’obertura és molt elevat (i la taxa de 
remuntatges, doncs, molt baixa), és a dir, quan és probable que cadascuna de les restes representi 
només un animal. 
Aquest ens ha semblat adient d’utilitzar-lo també a Vilars degut a l’obertura de la majoria de conjunts 
essent la base per a l’establiment de les corbes d’edat de mort. De fet per nosaltres aquesta untitat de 
quantificació s’identificarà amb l’NRD (nombre de restes determinades que permetin la determinació 
d’una forquilla d’edat en funció del grau d’epifisació de l’os o del grau d’erupció/desgast dentari). En 
defintiva aquest unitat també s’ha utilitzat per a contrastar els resultats obtinguts amb el càlcul de 
l’NMI de combinació.

35. Són els que s’han trobat en els reompliments i en els paviments.

36. Entendrem per dipòsit secundari quan un dipòsit primari ( veure cita 36) ha estat enterrat, diageneticament canviat, excavat, fragmentat i 
posteriorment concentrat novament en un altre lloc ( Lyman 1994, 513). 

37. Entendrem per conjunt primari un dipòsit produït per una concentració primària d’ossos desarticulats de vertebrats; Aquests tipus de dipòsits 
s’han format durant llargs períodes del temps per la retenció en el sediment d’una àrea determinada nombroses restes de fauna ( Lyman 1994, 513)
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• El pes tòric és una mesura per avaluar el volum de carn que aporta cada espècie a la l’alimentació 
humana. En aquest sentit a partir de la talla i la conformació dels animals alguns autors han efectuat 
una estimació del pes de l’animal. Aquest s’estableix en base a l’NMI establint un pes predeterminat 
en funció del taxo i l’edat (el sexe no es te en compte). Els valors de ponderació utilitzats en aquest 
treball s’han extret dels treballs de Forest (1997-1998).

3.3.7 La Biometria

Per tal d’efectuar una presa estandarditzada, aquestes s’han pres sobre restes que no haguessin patit cap 
mena d’alteració important en les seves mesures originals. Això vol dir que no s’han utilitzat aquells ossos 
cremats, amb patologies, concrecionats, esquerdats i manipulats per l’home o que, en general, pugessin 
presentar dificultats en la presa de mesures.
Tampoc s’han mesurat els individus que no han arribat al màxim creixement (amb l’excepció dels fetus 
d’èquid tal i com veurem unes línies més avall), és a dir, s’han utilitzat només els adults. En alguns casos 
s’hi que hem fet alguna excepció a aquest darrer criteri, ja que s’han mesurat algunes restes que no 
estaven epifisades o que ho estaven fent. Els motius responen a que s’ha que s’ha considerat interessant, 
com a referència, mesurar aquelles restes perquè tot i correspondre a individus encara en creixement, la 
seva talla superava la global de la resta dels adults del conjunt, puguen significar que es tractes d’un mascle 
o que hagués una gran variabilitat a la mostra. En tots aquests casos, s’adverteix de la particularitat de la 
mesura mitjançant la descripció del seu estat d’epifisació (+/-).
Un cop fetes les aclariments pertinents, hem de dir que la nomenclatura utilitzada en el present treball ha 
estat la proposada Angela Von den Driesch (1976), completada en alguns casos amb mesures alternatives 
en funció de necessitats específiques, com és el cas d’algunes mesures per als èquids a través de la 
nomenclatura de Vera Eisenman (1980; Eisenman et al. 1988).

Pel que fa a les mesures aplicades a individus en estat fetal s’ha seguit una nomenclatura específica ja que 
aquestes no estan estandarditzades per cap autor, cal tenir en compte que estem davant d’ossos que en 
la majoria dels casos no tenen els centres d’ossificació secundaris formats i que en cap cas la longitud o 
amplada dels mateixos ha assolit el seu desenvolupament màxim. Són ossos en creixement i per tant és va 
adaptar una terminologia pròpia ja que no és va trobar cap nomenclatura prèvia realitzada sobre animals en 
estat fetal. Tot i així, hi ha algunes mesures preestablertes per als individus adults que si que hem utilitzat 
per considerar que si que s’adaptaven a les nostres necessitats i per no contribuir a creació de més sigles 
darrera les quals s’hi amaga un mateix significat. Sense anar més lluny la nostra proposta és la següent:

DT: Diametre transversal. És la mesura que en els individus adults equivaldria al SD (Driesch 1976).

LMD: Longitud màxima de la diàfisi. Els individus en estat fetal o bé no tenen les epífisis o aquestes estan 
en procés de formació. Això implica que no és pugui prendre ni la GL (Longitud màxima) ni la Ll (Longitud 
Lateral) (Driesch 1976) que s’aplica als individus adults. Aquest fet ha obligat a tenir només en compte la 
longitud màxima com a mesura homogènia en tots els individus.

DAP: Diametre anteroposterior. 

SLC: Longitud mínima del Collum escapular. Aquesta mesura si que ha estat presa directament dels corpus 
utilitzats per als individus adults (Driesch 1976, 75).

3.3.8 Patologia i anomalies òssies

Un bon diagnòstic passa en primer lloc per la necessitat d’una bona formació i un molt bon coneixement del 
teixit ossi. Les patologies visibles sobre l’os testimonien les diverses agressions que ha patit l’organisme 
mentre l’animal era viu. 
Les patologies aporten una informació cabdal a l’hora de poder inferir l’estat de salut d’una població animal. 
Aquestes es poden considerar com un reflex del nivell socioeconòmic d’un grup humà i més particularment 
de la cura que tenien del ramat (Chaix i Méniel 1996, 37).
Potser és fruit del desconeixement (no necessariament som especialistes en patologia animal ni veterinaris), 
i/o d’una tendència generalitzadora, el motiu que empeny molts cops a interpretar qualsevol anomalia 
observable en la superfície de l’os com una patologia. Aquesta tendència passa per alt que en realitat 
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l’esquelet pot ser víctima tant de patologies38 com de fractures i/o anomalies39 òssies (degut a problemes 
genètics en el creixement, a l’edat de l’individu, etc) (Etier 1997, 23-24). El diagnòstic haurà de saber 
discernir si es tracta d’alteracions esquelètiques lligades a un tumor, a la tuberculosi o complicacions degut 
a la infecció d’una fractura. i això no és tant fàcil ja que en la majoria dels casos presenten trets força 
similars (Driesch 1989, 646), en canvi les implicacions i causes són totalment diferents. 
En definitiva en arqueolzoologia les categories més utilitzades són tres segons les seves causes i 
conseqüències: anomalies dentàries, patologia de limitació40, patologia traumàtica (Driesch, 1989, 646). 
Per abordar aquest àmbit de la recerca arqueozoològica s’han utilitzat principalment alguns tractats i diferents 
treballs referents a patologies i anomalies òssies en restes arqueològiques com ara Baker i Brothwell 
(1980), Etier (1997), Chaix i Méniel (1996), Baker (1978), Driesch (1989), Siegel (1976), Higham et. al. 
(1981), Milisauskas i Kruk (1991), Van Neer (1993), entre d’altres. Els treballs anteriors s’han complementat 
amb altres publicacions més específiques que aporten dades concretes a partir dels resultats de jaciments 
arqueològics com ara el de Poulain (1976, 52-55), Lignereux et al. (1995), Lignereux et al. (1998).

3.4 El procés d’extracció d’informació de la mostra
3.4.1 L’ anàlisi de l’impacte dels agents tafonòmics 

A l’hora d’explotar les dades que ens pot proporcionar l’anàlisi tafonòmic em establert d’os camps o dues 
línies de treball que se succeeixen. En un primer lloc tot el que fa referència a la conservació i llegibilitat del 
conjunt estudiat a partir de la valoració del grau de fracturació del conjunt i el grau d’afectació del agents 
tafonòmics (aquí els inclourem tots naturals i humans per valorar tots els agents). En segon lloc i tenint 
en compte el grau de legibilitat del conjunt entrarem a valorar quina és la representació que te l’activitat 
humana en el conjunt, és dir, ens centrarem en aquells indicis que ens permeten obtenir més informació 
sobre com la comunitat humana va explotar el conjunt d’animals morts a partir de les marques de tall, la 
conservació diferencial i el grau de representació de cada element esquelètic, percentatges de remuntatges 
i traces vinculades a l’activitat humana.
En aquest apartat volem veure quin és el perfil tafonòmic41 que tenen els nostres conjunts i això ho volem 
fer a través de l’estudi de la a interrelació que presenten els diferents marcadors42 de “degradació material”. 
La Informació que volem extreure en aquest apartat gira entorn a tres eixos:

1. El grau de fragmentació de la mostra.
2. El grau de conservació de les diferents parts esquelètiques o altrament dit l’índex de representativitat 
esquelètica.
3. El grau d’afectació dels diferents elements tafonòmics en la mostra. 

• Grau de fragmentació

Partint de la base que la fragmentació d’entrada ja afecta d’una manera diferenciada en funció de l’animal 
(ossos més robustos, més massissos, més lleugers, etc.), de l’edat de l’animal (ossos més o menys 
formats), del tipus d’element anatòmic (estructures òssies més resistents que unes altres). Aquest primer 
anàlisi només te per objectiu tenir una primera visió de quin és el grau d’enteresa del conjunt, una dada de 
partida sobre l’estat de salut del conjunt. 

38. Pot ser una malaltia que vagi des de qualsevol tipus de lesió òssia o infecció (definició extreta de Vikipèdia), és a dir fruit d’un agent extern o 
extrínsec que afecta a l’estructura òssia e l’animal.

39. Una anomalia s’identifica en relació a una norma, estimada en biologia per una noció estadística. En alguns casos, la norma és clarament definida 
per l’anatomia; però molt sovint les “variacions anatòmiques” tenen una frontera molt fina entre el que és normal i el que és anormal (Etier 1997, 
23). Una anomalia normalment es deu a factors genètics i que venen heretats per l’individu ja des del naixement, per tant a diferència de la patologia 
és deu a factors o causes intrínseques.

40. Fruit de tenir l’animal en condicions permanents d’estabulació o reclusió, és a dir, sotmès molt baixa mobilitat.

41. Entenem per perfil tafonòmic la interrelació que presenten els diferents marcadors de “degradació material” utilitzats. Entenent a la vegada per 
degradació material tota pèrdua o modificació/alteració del material ossi originalment dipositada al jaciment Vigne (1996).

42. Els marcadors són aquells que provoquen la pèrdua o modificació/alteració de la matèria òssia originalment dipositada al jaciment.
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La relació entre el nombre de restes determinades i el Nombre mínim d’elements (FR= (NRD43/NME)· 100), 
la del Nombre de restes determinades i el nombre de restes totals (NRD/NR) i la proporció d’estelles en 
relació a tot el conjunt són elements que ens ajudaran a valorar el grau de fragmentació del mateix.

• La conservació diferencial

Els ossos no tenen el mateix potencial de supervivència (compacte/esponjós) i per tant no seran afectats 
de la mateixa manera pels les alteracions (Brain 1981). 
És l’absència o la sobre representació d’una o varies parts de l’esquelet dins el conjunt d’ossos d’una 
espècie. Poden tenir dos implicació tafonòmiques diferents:

1. Naturals: poden estar reflexant la conservació diferencial dels diferents elements esquelètics44. Hi 
ha algunes pautes generals que a partir de la densitat dels ossos han establert els ossos o parts dels 
ossos que tenen una tendència natural a una millor conservació:

 Densitat elevada: elements apendiculars (carpals i tarsals) i mandíbula.
 Densitat mitjana: Ossos llargs.
 Densitat feble: escàpula, costelles i pelvis.
 Densitat extremadament feble: vèrtebres 

2. Antròpiques: poden estar reflexant l’extracció o selecció humana de certs ossos, en funció de les 
seves necessitats productives o de consum (artesanat, alimentació, aspectes culturals o simbòlics). 
En aquest cas tindrem en compte els indicadors que Uerpmann (1972) anomena la “diversitat 
sociocultural” en que cal relacionar la distribució espacial dels ossos amb el grau de contingut de 
carn dels mateixos:
 
Contingut alt: columna vertebral, ossos superiors de les extremitats i pelvis.
Contingut mitjà: part distal de les extremitats, crani, mandíbula, costelles i estreno.
Contingut baix: Crani i elements apendiculars (mans i peus).

Per poder posar en evidència si els conjunts responen a una activitat principalment antròpica o si s’han 
pogut veure més afectats pels factors naturals (Lyman 1984; Binford 1981) caldrà estudiar la freqüència de 
representació de cada part esquelètica (Dodson i Wexlar 1979; Bridault 1993). 
Pel que fa al percentatge de preservació s’ha dut a terme a partir de la relació entre el NRD i el NMI 
proposat per Wolff (1973, 94).
Cal tenir en compte que la presència o absència de certs elements fràgils (com poden ser les restes 
d’animals joves, els fragments intercostals) o elements de petita talla (sesamoides, ossos del carp i del 
tars, vertebres caudals, etc.), així com la relació entre les extremitats i les diàfisis conservades de tíbies i 
d’húmers (Binford 1981) constitueixen indicadors de l’estat de conservació del conjunt.

• L'acció de cada agent tafonòmic sobre els conjunts

Les dades i descripció dels diferents agents tafonòmics que em pogut identificar en el conjunt han de poder 
mostrar-nos l’evolució post mortem del conjunt sota la forma de caràcters extrínsecs (Poplin 1973). A l’hora 
de valorar quin ha estat el grau d’afectació de cada un dels agents d’alteració45 identificats en el nostre 
conjunt s’ha expressat a partir de l’NR i el %NR. Les restes s’han distribuït en taules on s’han organitzat 
les dades per espècies d’una banda i de l’altra a través dels diferents elements que han afectat als ossos 
(Arrels, Fissures, Descamació, Carnívors, Foc).
Naturalment també és tindrà en compte els diferents contextos cronològics i arqueològics a l’hora de fer 
aquestes valoracions, per veure si hi han diferències significatives o no. 

43. La formula per a la ratio de fragmentació ha estat extreta del treball de Richardson 1980, 111) i s’ha modificat el terme original de NISP pel de 
NRD ja que considerem que respon al mateix significat i per adaptar-lo a la nomenclatura del nostre treball.

44. Els diversos treballs sobre la densitat dels ossos de diverses espècies (Behrensmeyer 1975; Lyman (1984); etc.) han evidenciat l’existència d’una 
gran diversitat en les densitat depenent del sexe, la raça, l’edat (Munson 2000), alimentació i salut. 

45. Aquests han estat detalladament descrits al punt 3.3.3.
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3.4.2 L’anàlisi del processament alimentari dels animals

Pel que fa al tipus de traces ens hem centrat aquelles que testimonien l’acció de l’home sobre les carcasses 
del conjunt d’animals morts. Hem valorat, tal i com queda expressat en l’apartat 3.3.3, quina és la naturalesa 
de cada traça (Marques de consum, traces de cremat, traces d’artesanat) així com la seva localització i la 
seva freqüència d’aparició en les diverses parts anatòmiques per fase cronològica i també per tenir una 
visió més amplia per període cronològic. 

Tot i que les diferents etapes del processament de l’esquelet no tenen perquè deixar evidències de la seva 
acció sobre el mateix (Binford 1984) això no vol dir que les que si que hi són presents no siguin significatives 
d’aquesta activitat. La descripció de les diferents estries, dels útils emprats i de la seva localització en l’os han 
de poder rebel·lar, doncs, informació que ens permeti identificar les diferents operacions de desarticulació, 
de despeçat i de descarnament (Vialles 1987; Gardeisen 1999b; Abe et al. 2002; Binford 1978; Lyman 
1987; Horard-Herbin et al. 2005).

Per poder extreure aquesta informació s’ha utilitzat el nombre de restes determinades (NRD) i a partir 
d’aquest s’ha calculat percentatge de presència de cada tipus de marca en funció de l’espècie i de l’os 
on apareixen. També s’ha tingut en compte en quina zona i de l’os hi han aparegut i la morfologia de les 
mateixes per saber a quina fase del processament pertanyen i amb quin tipus d’eina és van fer. 

• Traces de consum

Tot i que som conscients de que el grau de fragmentació de les restes ens ofereix una informació molt 
parcial (ja que l’alt grau de fragmentació i el baix nombre de mostra han fet que moltes d’aquests marques 
no s’hagin preservat) em optat per il·lustrar el patró d’esquarterament i gestió en general de la carcassa de 
l’animal. Aquestes dades s’han extret a partir del grau de representació de les diferents traces en l’esquelet 
de l’animal. Associant la freqüència de representació esquelètica (Dodson i Wexlar 1979; Briadault 1993) 
a la de les estries i marques de tall identificades, és possible establir una interpretació del tractament de la 
carcassa de l’animal.

• Traces de cremació

La simple menció de la presència de cremació en un os permet si més no establir una hipòtesis sobre una 
possible activitat alimentària (Vigne 1989, 84). Al mateix temps, tal i com hem explicat anteriorment, em 
establert una diferència entre cremades totals i cremades parcials. Aquest fet no ha estat simplement per 
valorar quin grau de cremació presentava l’os sinó també i a nivell interpretatiu per les implicacions que això 
implica. Si normalment les cremades parcials són interpretades com a restes de consum, a les cremades 
totals no se’ls sol atribuir implicacions culinàries (Vigne 1989, 85). De tota manera per fer una valoració 
real a partir del conjunt que tenim d’aquest tipus d’afectació tindrem en compte en primer lloc el grau de 
fragmentació46 i la localització de la cremada en l’os complet.

Això és dura a terme a partir de l’ús dels esquelets digitalitzats on s’hi indicarà la localització de les 
cremades sobre l’os i entre parèntesis el nombre de casos documentats (en NR i en %). En el cas que és 
tracti d’esquilles de diàfisi o d’epífisi sense determinació anatòmica s’indicarà al costat de la il·lustració amb 
el nombre de restes afectades i la naturalesa de la cremada. Naturalment aquest anàlisi és realitzarà per 
espècie.

• Traces d’activitat artesanal

En aquest cas i degut a l’escassetat d’aquest tipus de restes hem optat per realitzar un inventari descriptiu 
de les mateixes enumerant els diferents tipus d’eines que s’han pogut identificar al jaciment. Per tal de poder 
dur a terme la interpretació de la funcionalitat dels mateixos ens em valgut dels treballs de Muñoz (1994), 
Camps Fabrer (1979), Desruisseaux (1989), Senepart (1993), Lignereux et al. (1995). Més específicament 
pel que fa al treball en banya de cérvol han estat molt útils els treballs de Camps Fabrer i Stordeur (1979), 
Sidera (1991). En els cas dels bòvids els treballs de Forest (2000).

46. Això ens podria portar a interpretar per exemple com a cremada total una esquilla que en el seu origen, quan estava integrada a l’os complet, 
representava una cremada parcial.
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3.4.3 Tractament biomètric de les dades i la morfologia dels animals

La Biometria és una branca de l’estudi dels éssers vius que tracta de les dimensions de l’esquelet (Chaix 
i Méniel 1996, 19). La gestió de les dades biomètriques que hem aplicat als individus adults han tingut per 
objectiu principalment els següents objectius: el càlcul o estimació de la talla ( a partir de l’alçada de la 
creu); l’observació de la variabilitat i morfologia esquelètica de les poblacions existents a partir de l’índex 
de Robustesa; l’anàlisi de les proporcionalitats de les diferents parts anatòmiques en el cas dels cavalls; 
separar en la mesura del possible mascles de femelles.

• La talla a partir de l' estimació de l’alçada de la creu

Amb l’objectiu d’obtenir una idea més gràfica de la talla dels animals estudiats i de poder comparar-los 
amb conjunts d’altres períodes i jaciments (veure l’evolució o disminució de la talla) s’ha establert una 
aproximació de la talla de l’animal a partir de la mesura d’ossos llargs sencers i en bon estat de conservació.
El càlcul de l’alçada de la creu s’ha realitzat a partir dels els índex publicats per diferents autors: índex de 
Matolcsi (1970) per als bovins, Driesch i Boessneck (1974) per les ovelles i Schramm (1967) per la cabra; 
pels suids Teichert (1969) i pel cérvol Godynicki (1965) i Wilkens (2002); pel cavall Kiesewalter (1888) i 
finalment pel gos Koudelka (1885).
Cal dir que aquest no és prendrà com una mesura exacta i encara menys després del debat i rebuig 
que ha generat en alguns àmbits de la disciplina. El càlcul de l’alçada de la creu te les seves limitacions 
i mostra exactituds, tal i com ha indicat per exemple Angela von den Driesch i Boessneck (1974), degut 
especialment a les variacions individuals existents en la relació entre els ossos llargs i l’alçada de la creu. 
Tot i que aquests resultats siguin aproximacions els considerem molt interessants a l’hora de tenir en 
compte quina devia ser la talla de l’animal.

• Càlcul de l’índex de robustesa

Aquest índex és utilitzat per molts estudiosos per tenir una visió tant de la longitud com de l’amplada de l’os 
a la vegada. Aquest tipus d’informació ens permet valorar en global la forma dels ossos i poder extrapolar si 
l’individu estudiat és alt i robust, baix i gràcil, alt i gràcil o bé baix i robust, entre moltes altres combinacions. 
Aquest fet no és només per tenir una imatge de la morfologia esquelètica de l’individu va molt més enllà a 
l’hora de poder valorar com aquest s’adaptava al medi, per a quines tasques podia esser més eficaç. A més 
a més i tal i com hem dit més amunt també ens pot ajudar a distingir entre sexes, identificar la presència 
d’individus castrats,etc. 
Cal advertir però que la variabilitat esquelètica dels individus pot variar molt i més quan ens trobem en 
contextos domèstics on els animals estan manipulats per l’home, que els selecciona i els barreja en funció 
de les seves necessitats de consum. Aquest fet implica que partir d’apriorismes com per exemple que els 
mascles seran més grans o robustos que les femelles pot portar a confusions. No només és una qüestió 
de sexe sinó que també hi entra l’edat, de domèstic o salvatge, etc. Molts factors a tenir en compte i que 
només poden contrastar-se en major grau si disposem d’una mostra important de mesures. Sense aquest 
factor aquest tipus d’anàlisi no se sustentarà sobre una base sòlida, ja que estem tractant amb essers vius 
i per tant la variabilitat esquelètica de cada espècie pot ser tant gran (segons jaciments, territori, període 
cronològic, context ecològic i cultural) que una mostra petita pot no ser representativa morfologia global 
dels individus d’un assentament. 
La formula utilitzada per a obtenir aquests resultats combina les dues dimensions de l’os:

I.R = (SD) · 100/ GL

• Tècnica log-ratio

Aquesta tècnica va ser publicada per Simpson (1941), però el que va proposar la seva aplicació en el 
material arqueològic va ser Meadow (1981). “Aquesta tècnica és va desenvolupar amb l’objectiu de comparar 
gràficament, a partir de dimensions absolutes d’un nombre d’animals o un grup d’animals” (Simpson 194; 
Meadow 1999, 288). La tècnica consisteix en dividir el valor de la mostra en qüestió entre el valor estàndard 
i convertir el resultat en un valor logarítmic:

IL= Log10 ( Mesura arqueològica) - Log10 (mesura estendard)

Un resultat negatiu indicaria que l’individu arqueològic és més petit que l’animal que hem pres com a 
referència estàndard i vice versa.
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L’estàndard pot ser o bé les mesures d’un individu o bé la mitja de les mesures d’un grup d’individus, 
arqueològics o moderns, segons el que vulguem comparar. Eisenmann i Bekouche (1986) normalment 
utilitzen la mitja de les mesures d’un exemplar particular de l’espècie E. Hemionus com a estàndard per 
establir les comparacions amb la resta d’individus analitzats.
Hi ha moltes maneres de presentar els resultats a partir d’aquesta tècnica, tot depèn de la naturalesa de 
les dades i quina informació és vulgui extreure d’elles. Per exemple Eisenmann i Bekouche (1986) van 
utilitzar la mitjana de valors de mesures de diferents espècies comparant-les amb altres diagrames per 
veure les diferències en les proporcions de les mesures del estàndard. Altres treballs com els de Albarella 
utilitzaven aquests historiogrames per veure simplement si els espècimens analitzats eren més grans o 
petits respecte del seu estàndard i poder detectar d’aquesta manera els canvis en les dimensions al llarg 
del temps (Albarella 2002).

L’avantatge d’aquest mètode o tècnica és en primer lloc que és molt visual i et permet de tenir una visió 
global de la talla d’un individu o un grup d’individus no només en si mateixos sinó sobretot poder comparar 
amb els individus d’altres jaciments contemporanis o veure l’evolució de la talla a partir de la comparació 
d’espècimens d’altres èpoques. Això és possible perquè les mesures de diferents elements es poden 
relacionar quan les dades biomètriques es transformen en valors logarítmics comparables entre ells 
directament. Això permet l’optimització d’un tipus de dades que són molt escasses.
Una altra avantatge d’aquesta tècnica recau en la variabilitat de les dades. Si les proporcions dels espècimens 
de l’estàndard és prenen sense la conversió logarítmica, la variabilitat de la mostra és substancialment 
incrementada. En canvi, la conversió a valors logarítmics rebaixa aquesta variabilitat acostant-la als valors 
de les dades originals.
És difícil trobar publicats estàndards de totes les mesures necessàries dels ossos per a poder que ens 
facilitin el càlcul les log-ratios, trobem en diversos casos publicats els que fan referència a la longitud 
màxima dels ossos llargs (Eisenmann, 1991), però és difícil poder establir una seqüència comparativa a 
partir d’una sola mesura. Com que nosaltres hem utilitzat aquesta tècnica per tractar la problemàtica de 
la presència/ absència d’ases i cavalls a la zona hem optat per utilitzar com a estàndard el cavall de la 
Regenta (Borriana, València) ja que en primer lloc ens proporciona un espectre molt ampli de mesures tant 
pel que fa la longitud com l’amplada de l’ós. A més hem valorat també que és tracta d’un individu tant a nivell 
arqueològic com cronològic molt proper als estudiats en el present treball.
Com a mostra comparativa s’han comparat les mesures de diferents espècies de cavall tant actuals com 
arqueològiques. A l’hora de comparar les diferents proporcionalitats i constitucions esquelètiques s’ha 
procurat tenir diferents tipologies d’animal: cavalls de tir, ponis, ases, cavalls de munta i alguns híbrids. 
L’objectiu ha estat el poder disposar d’una mostra d’individus ben diferenciada i variada per tal de poder 
veure quin o quins eren més pròxims als estudiats, així com poder determinar la variabilitat entre les diferents 
espècies (Eisenmann 1991; Eisenmann 1984; Eisenmann i Guerin 1984; Eisenmann 2002; Boulbes 2009). 
També hem de dir al respecte que no ens ha estat fàcil poder obtenir aquestes mesures47 ja que si en primer 
lloc aquestes són escasses per la fragmentació en que apareixen els ossos en els jaciments d’aquesta 
època de l’altra aquest animal apareix molt poc representat en el registre. Pels diagrames de Simpson em 
utilitzat principalment les mesures d’Eisenmann et al. (1988) ja que ens ha estat més còmode seguir les 
seves directrius i nomenclatura de mesures, degut al gran percentatge de referencials que hi ha en els seus 
treballs. 

3.4.4. Tractament estadístic de les dades
Les evidències arqueològiques no són més que les conseqüències materials de l’acció social, del treball 
de homes i dones. Per tant, el nostres supòsit de partida serà que el registre arqueològic és expressió del 
treball, és a dir, l’acció social que el va produir. Allò que caracteritza aquesta acció social és, precisament, 
la seva intencionalitat (Barceló 2007, 53).
L’autèntica raó d’aplicar les tècniques estadístiques a l’explicació arqueològica no és la de servir de mera 
descripció de lo observat, per precisa que pugui ser, sinó reconstruir l’acció o procés de treball que va 
generar en el passat els efectes materials que podem observar en el present (Barceló 2007, 51). Tot i 
que som conscients que la majoria d’elles poden haver-se perdut o simplement que no han arribat fins a 
nosaltres, ja sigui per la falta de registre, per les accions destructives més modernes, o per una qüestió 
de limitacions en el mètode d’excavació i/o estudi, en realitat cal considerar que la població original dels 
Vilars amb diversos segles d’ocupació continuada ha hagut de deixar les suficients evidències materials 
significatives de les seves accions econòmiques i subsistencials.
47. Hem d’agrair especialment les dades que ens ha proporcionat Armelle Gardeisen pel que fa a les mesures del Metacarp.
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L’objectiu de l’estadística és l’estudi d’un cert nombre d’objectes de la mateixa naturalesa, però que 
presenten característiques variables, que són susceptibles de ser mesurades i/o classificades. Aquesta 
col·lecció d’objectes s’anomena sèrie o conjunts estadístic (Grémy i Salomon 1969, 1).
Aquest anunciat es perfectament aplicable als vestigis arqueològics i més concretament, en el nostre cas, 
als conjunts arqueofaunístics. L’ús de l’estadística,en el present treball, ha estat motivat, d’una banda, per 
l’ús cada cop més estès d’aquest tipus d’analítiques en el marc disciplina arqueozoològica i de l’altra de la 
voluntat de trencar amb els habituals termes narratius i descriptius a la que generalment es veu abocada 
la disciplina arqueològica. En definitiva la multiplicitat de preguntes que ens van anar sorgint a mesura que 
avançava el treball48 és poden definir amb una sola pregunta formulada per Barceló (1997): 

Perque aquests materials arqueològics són com són i no d’una altra manera?

L’aparició de treballs amb una major fiabilitat, i per tant una major qualitat, tant en els resultats com en 
les seves interpretacions. La necessitat d’avaluar la significació de la mostra estudiada va venir motivada 
per algunes preguntes que ens van anar sorgint, també incentivades per la lectura d’alguns treballs que 
han aplicat aquestes analítiques en el marc dels estudis arquofaunístics (p.e: Saña 1999, Iborra 2004, 
Valenzuela 2008, Colominas 2009, etc) aportant noves perspectives i mètodes a la disciplina. Altres autors 
s’han dedicat a apropar aquesta disciplina al món de l’arqueologia, a través de l’elaboració i publicació 
de manuals adaptats a les necessitats i característiques dels conjunts arqueològics (p.e: Barceló 2007, 
Chenorkian 1996, Djindjian 1991, Mialaret 1991, etc).

De la infinitats de tests aplicables el present treball ha prioritzat dos línes de treball:

• Avalució i significació de la mostra (desviació estandàr)
• Diferencies entre poblacions (chi quadrat)
• Establiment de models teorics de gestió a partir del conjunt d'animals morts (Estadística bayesiana)

• Desviació estàndard i/o coeficient de variació

En una distribució que segueixi la corba normal (tal i com mostra el dibuix de la Fig. 3.7) la desviació 
típica determina la longitud d’un interval simètric al voltant del punt central (mitjana). Si la variació estigues 
produïda per l’atzar, a l’interior d’aquest interval s’haurien de concentrar la majoria de les observacions o 
casos, per la qual cosa només una petita part dels casos estaran lluny del punt central. El segment que 
està al voltant de la mitjana és el que s’anomena interval de confiança (Barceló, 1997, 29). Si els valors 
observats varien a l’atzar a banda i banda de la mitjana, llavors l’interval de confiança te unes propietats 
molt interessants: el 95,45% de les dades se situaran sempre en un interval situat a dos desviacions 
típiques de la mitjana. 
La distribució estàndard o desviació típica (σ) és una mesura de centralització o dispersió per a variables 
de raó (ratio o quocient) i d’interval, de gran utilitat en l’estadística descriptiva. 
Per a conèixer amb detall un conjunt de dades, no n’hi ha prou en conèixer les mesures de tendència 
central, sinó que també necessitem conèixer la desviació que presenten les dades en la seva distribució 
respecta a la mesura aritmètica d’aquesta distribució, amb l’objectiu de tenir una visió dels mateixos més 
acord amb la realitat al moment de descriure’ls i interpretar-los per a la presa de decisions.

• El Test del Chi2

En la major part dels casos, es parteix de la base de que les dades estudiades estan reflectint dades o 
subjectes sorgits d’una població normal (en el sentit estadístic del terme). Com a tals, aquests objectes es 
descriuen per una mitjana, una mediana, una variança entre d’altres (Chenorkian, 1996, 13) .
La lectura dels resultats del test oferiran bàsicament dos resultats:

• H0 (hipòtesi nul·la): No hi ha diferències significatives entre ambdós conjunts i/o poblacions 
comparades amb un valor o probabilitat de...

48. - Les diferències/semblançes, en els percentatges de representació de la tríada domèstica, documentats en alguns espais del jaciment són fruit de 
l’azat o pel contrari són significatives?. Podria estar motivat per la funiconalitat dels espais?.
- Podem constatar similituds o divergènciencies significatives en els patrons de consum del jaciment segons la fase?. 
- Podem constatar similuds o divergències significatives en els patrons de consum de la zona de la plana respecte a altres jaciments situats en altres 
territoris?.
- Quin és el mètode estadísticament més fiable a l’hora de calcular les corbes i els perfils d’edat de mort?.
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α−1
n 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995

1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250

10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 0.679 0.848 1.046 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660

120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617
¥ 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576

TAULA DE LA DISTRIBUCIÓ AMB  t-Student amb n graus de llibertat

fòrmula per al càlcul de la desviació entandard:

x ± t   ; 1

   

 2
- ·n-1  

n
Símbol que representa
la mitjana sobre la que
es s’establirà el max i el min. La n representa la unitat de quantificació

sobre la que es calcula el max i min (p.e en
el nostre cas es l’NMI i l’NRD). Se li resta 1

perquè només tenim una variable.

Alfa representa el grau de confiança que hem establert
en el nostre cas del 95% i per tant      = 0,05.   

Valor de la desviació calculada.

t t t t t t t t

i = 
qi   ( 1- qi )

n(          )  
qi= % del valor de cada variable de n.

n = sumatori dels valors de les diferents 
variables testades (p.e NRD o NMI totals).

fòrmula per al càlcul del max. i el min. respecte la mitjana:

Fig. 3.7 - Calcul de la desviació estàndard.
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• H1 (hipòtesi alternativa): Hi ha una diferència significativa entre els dos conjunts i/o poblacions 
comparades amb un valor o probabilitat de...

El test expressa una probabilitat, aquella d’equivocar-se quan diem que un conjunt te semblances. Aquesta 
expressió suposa un limit de significació. Aquest valor és el que actua com a limit o “frontera” (expressat a 
través d’un valor numèric). Quan tinguem uns resultats que quedin per damunt d’aquest valor-frontera (VF) 
acceptarem H0 (no hi ha diferències reals, però aquestes semblances són conseqüència de l’atzar en un 
major o menor percentatge segon si el resultat s’allunya més o menys VF). Si els resultats ens ofereixen 
valors inferiors a VF obtindrem la H1, és a dir, que hi ha una diferència efectiva que en cap cas pot ser 
conseqüència de l’atzar. En aquest cas caldria avaluar quins són els factors que poden haver provocat 
aquestes diferencies. Això només es podrà dura a terme amb un bon coneixement del context de deposició 
dels conjunts faunístics (fase cronològica del jaciment, localització espacial, funcionalitat de l’espai, etc.).
El VF que nosaltres hem seleccionat ha estat 0,0549 que significa que hi ha un 5% de risc d’equivocar-se en 
els resultats obtinguts.

Pel que fa al grau de probabilitat si partim d’una probabilitat P un resultat es considerarà :

• Significatiu, si P està entre 0,01 i 0,05 (0,01< P ≤ 0,05). Això vol dir que hi ha 5 possibiltats sobre 
100 d’equivocar-se quan dic que els dos conjunts són significativament diferents.

• Molt significatiu, si P està entre 0,001 i 0,01 (0,001 < P ≤ 0,01). Això cal interpretar-ho com que hi ha 
1 possibilitat sobre 100 d’equivocar-me quan dic que els dos conjunts comparts són significativament 
diferents.

• Altament significatiu, si P és menor de 0,001 ( P < 0,001), on hi ha 1 probabilita entre 1000 
d’equivocar-me quan dic que els dos conjunts comparats són significativament diferents.

Finalment també s’ha cregut interessant determinar la significació estadística de les diferències trobades 
entre els diferents conjunts. Això s’ha dut a terme tant a nivell microespacial (funció de les fases d’ocupació 
i els períodes cronològics del jaciment estudiat) i també a nivell macroespacial: tant a nivell de territori 
d’influència (comparació els resultats del jaciment amb el de la resta dels jaciments de la plana occidental 
catalana) com nivell de territoris més allunyats i amb problemàtiques diferents (l models de la costa catalana). 
Això s’ha dut a terme a partir del test del Chi-quadrat que permet determinar diferències o similituds entre 
poblacions calculant la probabilitat p de que les diferències observades en les mostres siguin conseqüència 
de l’atzar. Això si per obtenir una bona aproximació del p-value les mostres hauran de tenir més 5 restes per 
cada grup taxonòmic. Amb un nombre inferior de restes no és considera vàlid el resultat.

• Establiment de les corbes de supervivència a partir del conjunt d’animals morts 

Així doncs ens ha semblat que a més a més podíem optar per una quarta via, que a diferència de les 
anteriors, si que és val de tots els ossos disponibles per als quals s’hagi pogut establir l’edat i el l’espècie. 
Tot i la negativa d’alguns autors (p. ex: Payne 1973) que veuen la resta d’ossos de l’esquelet amb un alt 
grau d’ambigüitat a l’hora d’establir una edat concreta50, pensem que, tot i que aquests factors no es poden 
menytenir, si la mostra es troba en bon estat de conservació el grau d’incidència d’aquests és menor. 
D’aquesta manera la mostra esdevindria significativa i per tant representativa del conjunt d’animals morts. 
L’estudi tafonòmic i la valoració de la significació de la mostra esdevé un ànalisi prèvi important que ens 
permetrà fer ús o no de totes les dades disponibles (dents i ossos de l’esquelet) si es respecta la precisió 
que te cada os. 
La comparativa de diverses metodologies es la que enriqueix i permet contrastar els resultats obtinguts a 
través de l’estudi d’una mateixa mostra, sobretot quan l’ús de diverses metodologies pot proporcionar-nos 
diversos perfils i per tant són susceptibles de canviar la interpretació (Valenzuela 2008, 94-102). Per tot això 

49. Els VF més utilitzats són 0,05, 0,01, 0,001. La selecció d’aquest valor és clarament un qüestió de tria en funció del grau de precisió que es 
busqui.

50. Per exemple Payne (1974, 283) opta per a no utilitzar els ossos de l’esquelet principalment per dos motius. El primer és la conservació diferencial 
dels diversos ossos de l’esquelet, així com segons l’edat de l’individu. En segon lloc perquè considera que els ossos i el grau d’epifisació mostren 
una seqüència que s’acaba a principis de la vida de l’animal. D’aquesta manera hi ha un ampli espectre de la vida d’aquest que no queda reflectit. En 
definitva que la precisió per establir l’edat és menor sobretot per l’edat adulta dels animals.
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vam optar per incloure i aplicar al nostre treball la nova metodologia desenvolupada per Sílvia Valenzuela 
(2008) que aplica l’estadística bayesiana per a l’ establiment de les corbes d’edats de mort. Val a dir que no 
entrarem a explicar els detalls de la mateixa ja que l’autora ho ha fet extensament i detalladament en el seu 
treball (per a més detall consultar l’apartat 3.4,Tractament estadístic a Valenzuela 2008, 32), però si que 
direm que aquest es basa en el NRD i que el grau de precisió de les proporcions estimades per al conjunt 
depèn del volum de restes disponibles (per a que la mostra sigui significativa ha de tenir com a mínim 110 
restes per taxó). Aquest grau de precisió ha estat quantificat amb la desviació estàndard i el coeficient de 
variació. Per a aquest càlcul s’assumeix que cada una de les restes és un individu extret d’una població i 
estadísticament independent dels altres.

3.4.5. L’anàlisi de la gestió dels ramats. Perfils de sacrifici i models tòrics d’explotació

A partir de l’establiment de les corbes d’edat de mort hem pretès aportar al nostre treball la possibilitat 
d’utilitzar els estudis sobre models ramaders elaborats per diversos autors sobre societats antigues (Payne 
1973; Greenfield 1984, 1989; Helmer 2000, Helmer i Vigne 2004, Valenzuela 2008b, etc.) però també entrar 
a valora la informació extreta a partir l’anàlisi de comunitats animals actuals estableixen les estratègies 
dels grups ramaders actuals (Halstead 1996), identificant diferents graus d’especialització susceptibles 
d’ésser observats arqueozoològicament i establint classificacions en funció de l’estratègia econòmica (grau 
d’especialització ramadera, agrària o mixta). Aquest patrons de gestió ramadera que a primer cop d’ull 
poden semblar rígids i estàtics i plantejar certes dubtes o rebuig precisament per partir de comunitats 
modernes, poden ser una font de comparació i d’idees molt interessants que ens ajudin a complementar 
els resultats obtinguts. En cap cas es prendran al peu de la lletra ja que no hi ha res tan segur com que els 
models serveixen per a ser qüestionats i rebatuts. Però en tot cas serveixen a un dels objectius principals 
del treball que és l’establiment d’indicadors que ens ajudin a valorar si hi havia o no una especialització 
dels recursos ramaders en primer lloc, i a establir la caracterització de l’economia del grup en segon lloc:

A nivell de Mircoeconomia ( consum familiar i a l’intern del grup o jaciment)
A nivell de Macroeconomia ( intercanvis a entre jaciments i a nivell de territori).

• Representativitat de les espècies

Per aquest tipus d’anàlisi s’ha valorat en primer lloc la representativitat en funció de les diferents 
espècies segons el context arqueològic, fase cronològica i finalment per període. Això s’ha fet a partir 
del NRD, el NMI i l’edat de mort per a cada espècie. Les dades i l’estimació s’ha fet sempre a partir 
del conjunt d’animals morts. En aquest tipus d’anàlisi no es tindran en compte els conjunts en fossa 
perquè s’ha considerat que responien a una pràctica social de naturalesa diversa. Tot i que aquestes 
s’analitzaran a part i en funció d’altres problemàtiques les unitats de quantificació utilitzades seran 
les mateixes. 

Els conjunts per a l’estudi de la gestió ramadera seran les acumulacions de restes de consum en els 
diferents espais i nivells arqueològics del jaciment.
En primer lloc s’ ha valorat el grau de representativitat per a cada espècie a partir del %NRD 
(també s’han reflectit les quantitats en dades brutes) i sempre tenint en compte tres variables: 
context arqueològic, la fase ocupacional i finalment el període cronològic. S’ha fet el mateix amb 
l’NMI. Aquesta primera aproximació ens ha permès tenir en compte quines proporcions de consum 
presentava cada espècie segons la fase, període i àmbit analitzat (aquest últim en els casos que la 
mostra era el suficientment representativa). 

• Aproximació a la gestió ramadera a través dels perfils d’edat de mort

Poder inferir el model d’explotació escollit per una societat permet inferir quines eren les estratègies de 
manteniment dels ramats (p.e: Marean i Kim 1998, Steele 2003), els orígens de la domesticació ramadera 
(p.e: Zeder 2005; Zeder et al. 2006), si hi havia una explotació especialitzada i/o un ús de productes 
secundaris (p.e: Payne 1973; Vigne i Helmer 2007) i l’existència, o no, d’interaccions comercials entre 
diferents unitats econòmiques (Stein 1986). Per tant, més enllà del conjunt d’animals morts podem obtenir 
una informació molt valuosa que permeti restituir un part important de l’economia d’aquestes societats del 
passat.
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En aquest punt hem desenvolupant tot un seguit d’exemples, a partir de les dades de els Vilars, que ens 
han portat a reflexionar, justificar i definir el mètode últim que emprarem en aquest treball 
Si abordem en primer lloc la selecció de les forquilles, cal d’entrada que els conjunts s’havien analitzat a 
partir de la metodologia proposada per Gardeisen (1999). Aquesta disposava d’una nomenclatura pròpia 
per al grau d’erupció i desgast dentari, al que anaven associades unes determinades forquilles i categories 
d’edat (veure capítol de metodologia en l’apartat de determinació de l’edat 3.3.3). Els diferents estadis 
proposats per l’autora oferien uns resultats lleugerament diferents quan es representaven en diferents 
estadis i forquilles. Per tal de graficar-ho Si abordem en primer lloc la selecció de les forquilles, cal dir que 
d’entrada els conjunts s’havien analitzat a partir de la metodologia proposada per Gardeisen (1999). Aquesta 
disposava d’una nomenclatura pròpia per al grau d’erupció i desgast dentari, al que anaven associades 
unes determinades forquilles i categories d’edat (veure l’apartat 3.3.3 de determinació de l’edat al capítol 
“Metodologia”). Els diferents estadis proposats per l’autora oferien uns resultats lleugerament diferents 
quan es representaven en diferents estadis i forquilles. Per il·lustrar millor aquesta problemàtica i fer-ne els 
gràfics, s’han pres com a exemple els resultats obtinguts pels ovicàprids de la fase Vilars II (NR=758). En 
aquest cas s’han representat a partir de dos estadis i tres propostes de forquilles diferents, aquestes últimes 
sense ponderar (fig. 3.8). 

La primera gràfica, on s’hi representen els 5 estadis (Gardeisen 1999), mostra els màxims percentatges de 
sacrifici en les forquilles que van de 9 a 24 mesos i de 24 a 48 mesos. Això vol dir que sembla que s’estigui 
prioritzant l’obtenció de carn amb els animals sacrificats en l’òptim càrnic, però que no podem concretar 
quin tipus de gestió es fa dels animals adults ja que la forquilla és massa àmplia: inclou animals en diferents 
moments del seu cicle reproductiu i productiu. En definitiva, pel que fa als adults una forquilla amb només 
cinc estadis pot oferir una visió molt enganyosa ja que no sabem si els pics els trobaríem en el primer 
estadi de l’edat madura, que vol dir que es prioritzaria encara l’obtenció de carn, o si pel contrari es tracta 
d’animals «adults/vells» que evidenciaria la recerca de productes en vida de l’animal (llet i teixits). 
Quan ampliem la gràfica a 7 estadis i les forquilles esdevenen més petites, obtenim una major precisió, 
sobretot pel que fa a la gestió dels animals adults. La segona gràfica divideix l’edat adulta en tres forquilles 
diferents i això permet veure que el pic de sacrificis en els adults es concentra en els animals adults més 
joves (A1: 24-36 mesos). Aquest fet podria evidenciar el sacrifici de les femelles poc productives de llet i 
l’inici de la reforma del ramat. Pel que fa als animals subadults també s’han dividit en dos forquilles que 
permeten veure que en realitat hi ha un altre pic de sacrificis en els animals subadults més pròxims a 
l’edat adulta (JA3: 18-24 mesos) i, per tant, ja al límit de l’explotació de la seva carn. També és interessant 
constatar que en aquest cas el pic de sacrifici dels JA3 queda equiparat amb el dels animals més joves (3-9 
mesos) i evidencia els primers sacrificis d’anyells per la seva carn. 
En definitiva aquest perfil apuntaria, d’una banda, a l’explotació de la llet, ja que hi ha un bon percentatge 
d’animals que es mantenen fins als 2-3 anys. Tot i així, hi hauria una reforma dels ramats molt ràpida ja que 
entre els 3 i els 5 anys ja s’haurien sacrificat la pràctica totalitat dels efectius adults i arribarien molt pocs 
animals a la franja d’edat entre els 5-7 anys. D’altra banda, també s’observa una voluntat expressa d’obtenir 
carn tendra (3-9 mesos) i d’animals subadults en el seu màxim rendiment càrnic (12-24 mesos).
Finalment la tercera gràfica de la fig. 3.8, on s’hi representen els 7 estadis proposats per Payne (1973), 
mostra d’entrada un perfil força similar a l’anterior, tot i que hi ha alguns petits matisos, provocats per unes 
forquilles diferents, que podrien provocar una interpretació lleugerament diferent. La principal diferència 
la trobem en els estadis més joves: aquesta gràfica mostra una disminució del percentatge en el sacrifici 
dels animals infantils, mostrant un major manteniment dels petits després del seu deslletament (0-2 i/o 
3 mesos). També hi trobem els pics de sacrifici de 2 a 6 mesos, i això demostra una voluntat d’obtenció 
de carn tendra i la fi del període d’explotació de llet del tipus A (Helmer i Vigne 2004). Una altra petita 
diferència, respecte als resultats anteriors, la trobem en què el pic de sacrificis es fa molt més evident, i 
fins i tot augmenta, en el cas dels adults de 24 a 48 mesos (classe EF). D’aquesta manera s’indica un perfil 
d’explotació de llet del tipus B (Helmer i Vigne 2004) que ja es constatava en l’anterior gràfica, però ho feia 
amb un menor percentatge.

Amb aquests exemples, tal com mostra la fig 3.8, podem veure que menys estadis, i per tant forquilles 
més amplies, poden condicionar i limitar la nostra interpretació ja que si ens quedem amb els 5 estadis és 
impossible poder arribar a interpretar quin tipus de gestió es fa dels animals adults. En el cas dels animals 
subadults també es pot produir un solapament ja que, en aquest cas, s’inclouen dins d’una mateixa forquilla 
els joves “antenais” de 7 a 12 mesos, formats per joves mascles i femelles que encara no s’han reproduït 
(Blaise 2005) amb un perfil de carn tendra tipus A (Helmer i Vigne 2004), i els animals de 12 a 24 mesos 
que ja han adquirit el seu màxim rendiment carni (normalment també mascles castrats) amb un perfil de 
carn tipus B (Helmer i Vigne 2004).
Quan es van representar els resultat dins dels dos models de 7 estadis (Gardeisen 1999 i Payne 1973) 
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Fig. 5.1_7 - Diagrames de barres a partir del %NRD. En aquest cas s’han utilitzat els 5 estadis i l’ampliació a 7 , proposats per Gardeisen (1999),
i les forquilles dividides en  7 estadis proposats per Payne (1973).
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les forquilles dividides en 7 estadis proposats per Payne (1973).
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Fig. 3.9 - La ponderació dels dels diagrames de barres de la figura anterior (fig. 3.8) dona unes corbes pràcticament iguals, és a dir, que tot i haver 
utilitzatforquilles diferents a les de Payne (1973) la ponderació dels resultats fa que aquests siguin independtents de les forquilles utilitzades.
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Fig. 5.1_7b - La ponderació dels  dels diagrames de barres de la figura anterior (fig. 5.1_7a) dona unes corbes pràcticament iguals, és a dir, 
que tot i haver utilitzatforquilles diferents a les de Payne (1973) la ponderació dels resultats fa que aquests siguin independtents de les 

forquilles utilitzades.
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els matisos es feien més evidents, i tot i que ambdós models presentaven algunes petites diferències, la 
interpretació que es podia inferir era pràcticament la mateixa (veure fig. 3.8). En definitiva a partir de les 
forquilles de 7 estadis el perfil de gestió pels ovicàprids de la fase Vilars II semblava presentar un model 
mixt d’obtenció de llet tipus B (Helmer i Vigne 2004) i carn (aquest segon perfil amb matisos segons la 
forquilla). 

Tot i així, el principal problema de representar les dades en forquilles no ponderades és la valoració de tots 
els estadis com si tinguessin la mateixa amplada. Per aquest motiu, no representen el ritme real de sacrificis 
per edat51. Un cop ponderats els historiogrames de barres ràpidament veiem que els pics de sacrifici recauen 
en altres forquilles d’edat modificant, per tant, els perfils d’edat de mort obtinguts inicialment. D’aquesta 
manera, si els historiogrames no ponderats mostraven uns perfils que prioritzaven el model de Llet tipus B 
(Vigne i Helmer 2004) ,complementat amb l’obtenció de carn tipus B i carn tendra, ara veiem com els nous 
perfils mostren una priorització d’obtenció de carn, principalment del tipus A (Helmer i Vigne 2004), tot i 
que varien lleugerament els percentatges en funció de les forquilles selecciones (Gardeisen 1999 i Payne 
1973). 
La ponderació mostra corbes de mort pràcticament iguals (veure fig. 3.9). Això és important perquè, si es 
ponderen els historiogrames, la corba esdevé independent de la llargada de la forquilla i cada autor pot 
escollir els estadis d’edat que cregui convenient ja que els resultats seran comparables (Valenzuela 2008, 
94).

En el nostre cas, s’ha optat per establir els historiogrames a partir dels 7 estadis proposats per Payne (1973). 
Aquesta tria ha estat motivada, en primer lloc, perquè les forquilles de Payne (1973) diferien lleugerament 
de les proposades per Gardeisen (1999) i aquest fet provocava el pas d’individus a altres forquilles en 
funció dels límits establerts per a cada autor, de manera que, tot i que el resultat de les corbes de mort 
dibuixava pràcticament la mateixa tendència, ens vam adonar, per exemple, que l’edat infantil presentava 
algunes diferències com a conseqüència d’una amplada diferent de les forquilles. En cas de Gardeisen 
(1999) els infantils tenien una major representació simplement perquè la forquilla era més amplia52 i el 
mateix passa amb la forquilla dels animals joves (veure figura 3.10). Tot i que això era més aviat un efecte 
visual, ja que en essència els resultats a partir de la ponderació són els mateixos (fig. 3.11), per a poder 
comparar els nostres historiogrames amb els dels diversos models teòrics vam pensar que calia realitzar-
los sota la mateixa escala i forquilles d’edat. D’aquesta manera obtindríem uns resultats comparables 
directament amb els de nombrosos treballs sobre la restitució de models econòmics i ramaders a partir 
d’estudis etnogràfics que han establert com a base comparativa els estadis proposats per Payne (1973) (p. 
e. Payne 1973, Stein 1987, Redding 1981, Helmer i Vigne 2004, Helmer 2000, Blaise 2005, Vigne i Helmer 
2007, etc.).
i il·lustrar millor aquesta problemàtica s’han pres com a exemple els resultats obtinguts pels ovicàpridns 
de la fase Vilars II (NR=758). En aquest cas s’han representat a partir de dos estadis i tres propostes de 
forquilles diferents, aquestes últimes sense ponderar (fig. 3.8). 

En la primera gràfica, on s’hi representen els 5 estadis (Gardeisen 1999), mostra el màxims percentatges 
de sacrifici en les forquilles que van de 9-24 mesos i 24-48 mesos. Això vol dir que sembla que s’estigui 
prioritzant l’obtenció de carn amb els animals sacrificats en l’òptim càrnic, però que no podem concretar quin 
tipus de gestió es fa dels animals adults ja que la forquilla és massa àmplia encavint dins la mateixa animals 
en diferents moments del seu cicle reproductiu i productiu. En definitiva, pel que fa als adults una forquilla 
amb només cinc estadis pot oferir una visió molt enganyosa ja que no sabem si els pics els trobariem en el 
primer estadi de l’edat madura, que vol dir que es prioritzaria encara l’obtenció de carn, o si pel contrari és 
tracta d’animals «adults/vells» que evidenciaria la busqueda de productes en vida de l’animal (llet i teixits). 
Quan ampliem a 7 estadis la gràfica, i les forquilles esdevenen més petites, permet una major precisió, 
sobretot pel que fa a la gestió dels animals adults. La segona gràfica divideix l’edat adulta en tres forquilles 
diferents. Això permet veure que el pic de sacrificis en els adults es concentra en els animals adults més 
joves (A1: 24-36 mesos) que podria evidenciar el sacrifici de les femelles poc productives de llet i l’inci de la 
reforma dels ramat. Pel que fa als animals subadults també s’han dividit amb dos forquilles que permeten 
veure que en realitat hi ha un altre pic sacrificis en els animals subadults més proxims a l’edat adulta 

51. A més a més, aquestes representacions no estaven ponderades i aquest fet provocava que totes les edats tinguessin la mateixa amplada i que, per 
tant, forquilles amb una major durada recollissin un nombre més gran de restes, i això provocava una sobrerepresentació d’aquesta edat de mort. 
Aquest fet queda molt ben exemplificat a través de la figura 3.8, on al costat dels %NRD sense ponderar també hem representat l’NRD ponderat. 
En aquest cas com que la gràfica no es pot representar en amplada ho representa en alçada i així s’evidencia també el ritme real dels sacrificis. En 
definitiva amb això pretenem reflectir que no és el mateix que els animals es sacrifiquin en el període de 2 a 3 mesos, que es faci entre els 4 i els 6 
anys. Per tant, l’ús de forquilles més amplies i de menys estadis pot provocar una visió parcial respecte a la gestió que es fa de cada espècie. 

52. Amb això es veu clarament que unes forquilles diferents poden provocar que alguns dels individus passin a sobrerepresentar l’edat següent.



3.4 El procés d’extracció d’informació de la mostra

86

0-3 mesos

9-24 mesos

24-84 mesos

84-120 mesos

5 estadis 
(Gardeisen 1999)

0-2 mesos

2-6 mesos

6-12 mesos

12-24 mesos

24-48 mesos

48-72 mesos

72-120 mesos

7 estadis
Payne (1973)

9-18 mesos

18-24 mesos

24-36 mesos

36-60 mesos

60-84 mesos

84-120 mesos

3-9 mesos

0-3 mesos

7 estadis
Gardeisen (1999)

0-2 mesos

2-6 mesos

6-12 mesos

12-24 mesos

24-48 mesos
Classe EF

48-72 mesos
Classe G

72-120 mesos
Classe HI

Llet
tipus A

Carn
tipus A

Carn
tipus B

Llet
tipus B

Teixits

Reforma
final

Classe A

Anyells de llet sacrificats abans dels 2 anys.
Mortalitat infantil.
Busqueda una forta producció de llet.

Classe B

Classe C

Classe D

Anyells tardans (6-7 mesos), tria joves més grans de 7-12 
mesos (sacrifici de joves mascles), tria de reproductors, 
conserven les joves femelles. Renovació del ramat i 
explotació orientada vers la carn tendra.

Sacrifici al màxim del seu rendiment carni 
(normalment mascles castrats).
Eliminació de les femelles sense anyells 
(anyells nascuts morts o estèrils). 

Regulació dels ramats i recerca de carn.

Sacrifici de femelles produint menys llet o
poc prolífics.

Inici de la reforma i explotació de llet.

Continuació del sacrifici en funció de la 
disminució de la seva producció de llet.

Sacrifici dels animals en que disminueix
la qualitat de la llana.

Renovació dels reproductors

Continuació de la reforma i explotació dels teixits.

Continua el sacrifici d’individus  en que disminueix
la qualitat dels teixits.

Reforma general (encara avui les femelles 
prolífiques i bones lleteres i alguns mascles
reproductors es guarden fins als 10 anys.

Teixits i reforma.

Sacrifici d’anyells després del deslletat (2-3 mesos). Fi de 
l’explotació de llet i primers anyells sacrificats per la carn.

I

J

JA

A

A/V

Tipologia de l’ explotació en 7 estadis

3-9 mesos

5.1_7c - Comparació dels diferents estadis i les seves respectives forquilles. A la figura també s’hi ha afegit les tipologies d’explotació  associades a cada estadi en vida de 
l’animal: edats de sacrifici, regulació des ramat, tipus de producció que es busca. Aquesta informació s’ha extret dels treballs de Blaise (2009, 114) així com del recull de 
dades que l’autora va fer d’altres treballs sobre la cria actual de ramats al sud est de França (Blaise 2005, 2006, Helmer 1992, Helmer i Vigne 2004, Vigne i Helmer 2007)Fig. 3.10 - Comparació dels diferents estadis i les seves respectives forquilles. A la figura també s’hi ha afegit les tipologies d’explotació associa-

des a cada estadi en vida de l’animal: edats de sacrifici, regulació des ramat, tipus de producció que es busca, Aquesta informació s’ha extret dels 
treballs de Blaise (2009, 114) així com del recull de dades que l’autora va fer d’altres treballs sobre la cria actual de ramats al sud est de França 

(Blaise 2005, 2006, Helmer 1992, Helmer i Vigne 2004, Vigne i Helmer 2007).
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Fig. 5.1_8 - Gràfica de barres amb els resultats ponderats de la fig. 5.1_7a.Fig. 3.11 - Gràfica de barres amb els resultats ponderats de la fig. 3.8.
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(JA3: 18-24 mesos) i per tant ja al límit de l’explotació de la seva carn. També és interessant constatar 
que en aquest cas el pic de sacrifici dels JA3 queda equiparat amb el dels animals més joves (3-9 mesos) 
evidenciant els primers sacrificis d’anyells per la seva carn. 
En definitva aquest perfil apuntaria a d’una banda a l’explotació de la llet, ja que hi ha un bon percentage 
d’animals que es mantenen fins als 2-3 anys. Tot i així, hi hauria una reforma dels ramats molt ràpida (entre 
els 3 i els 5 anys ja s’ha sacrificat la practica totalitat dels efectius adults) quedant molt pocs animals quan 
s’arriba a la franja d’edat entre els 5-7 anys. En segon lloc també s’observa una voluntat expressa d’obtenir 
carn tendra (3-9 mesos) i d’animals subadults en els seu màxim rendiment càrnic (12-24 mesos).
Finalment la tercera gràficade la fig. 3.8, on s’hi representen els 7 estadis proposats per Payne (1973), 
mostra, d’entrada un perfil força similar a l’anterior, tot i que hi ha alguns petits matisos, provocats per unes 
forquilles diferents, que podrien provocar una interpretació lleugerament diferent. La principal diferència la 
trobem en els estadis més joves. La tercera gràfica mostra una disminució del precentatge en el sacrifici 
dels animals infantils, mostrant un major manteniment dels petits després del seu deslletament (0-2 i/o 3 
mesos). En aqueta tercera gràfica els pics de sacrifici els trobem de 2 a 6 mesos, mostrant una voluntat 
d’obtenció de carn tendra i la fi del període d’explotació de llet del tipus A (Helmer i Vigne 2004) Una altra 
petita diferència, respecte als resultats anteriors, la trobem en que el pic de sacrificis es fa molt més evident 
augmentant en el cas dels adults de 24 a 48 mesos (classe EF). D’aqquesta manera s’indica un perfil 
d’explotació de llet del tipus B (Helmer i Vigne 2004), que tot i que ja es constatava en l’anterior gràfica ho 
feia amb un menor percentatge.

Amb aquests exemples, i tal com mostra la fig 3.8., podem veure que menys estadis, i per tant forquilles 
més amplies, poden condicionar i limitar la nostra interpretació ja que si ens quedem amb els 5 estadis és 
impossible poder arribar a interpretar quin tipus de gestió es fa dels animals adults. En el cas dels animals 
subadults també es pot produir un solapament ja que, en aquest cas, s’inclouen dins d’una mateixa forquilla 
els joves «antenais» de 7 a 12 mesos formats per joves mascles i de femelles que encara no s’han reproduït 
(Blaise 2005) amb un perfil de carn tendra tipus A (Helmer i Vigne 2004) per una banda, i els animals de 12 
a 24 mesos que ja han adquirit el seu màxim rendiment carni (normalment també mascles castrats) amb un 
perfil de carn tipus B (Helmer i Vigne 2004).
Quan es van representar els resultat dins dels dos models de 7 estadis (Gardeisen 1999 i Payne 1973) 
els matisos es feien més evidents, i tot i que ambdós models presentaven algunes petites diferències, la 
interpretació que es podia inferir era pràcticament la mateixa (veure fig. 3.8). En definitva a partir de les 
forquilles de 7 estadis el perfil de gestió pels ovicàpridns de la fase Vilars II semblava presentar un model 
mixte d’obtenició de llet tipus B (Helmer i Vigne 2004) i carn (aquest segon perfil amb matisos segons la 
forquilla). 

Tot i així, el principal problema de representar les dades en forquilles no ponderades, és la valoració de 
tots els estadis com si tinguessin la mateixa amplada. Per aquest motiu no representen el ritme real de 
sacrificis per edat53. Un cop ponderats els historiogrames de barres rapidament veiem que els pics de 
sacrifici recauen en altres forquilles d’edat modificant per tant els perfils d’edat de mort obtinguts inicialment. 
D’aquesta manera, si els historiogrames no ponderats mostraven uns perfils que prioritzaven el model de 
Llet tipus B (Vigne i Helmer 2004) complementat amb l’obtenció de carn tipus B i carn tendra, ara veïem 
com els nous perfils mostren una prioritació d’obtenció de carn, principalment del tipus A (Helmer i Vigne 
2004), tot i que varien lleugerament els percentatges en funció de les forquilles selecciones (Gardeisen 
1999 i Payne 1973). 
La ponderació mostra corbes de mort pràcticament iguals (veure fig. 3.9). Això és important perquè, si es 
ponderen els historiogrames, la corba esdevé independent de la llargada de la forquilla i cada autor pot 
escollir els estadis d’edat que cregui convenient ja que els resultats seran comparables (Valenzuela 2008, 
94).

En el nostre cas, s’ha optat, per establir els historiogrames a partir dels 7 estadis proposats per Payne (1973). 
Aquesta tria ha estat motivada en primer lloc perquè les forquilles de Payne (1973) diferien lleugerament de 
les proposades per Garedeisen (1999) i aquest fet provocava el pas d’individus a altres forquilles en funció 
dels límits establerts per a cada autor de manera que tot i que el resultat de les corbes de mort dibuixaven 
pràcticament la mateixa tendència ens vam adonar, per exemple, que l’edat infantil presentava algunes 
53. A més a més aquestes representacions no estaven poderades i aquest fet provocava que totes les edats tinguessin la mateixa amplada i que, per 
tant, forquilles amb una major durada recollissin un nombre més gran de restes provocant una sobrerepresentació d’aquesta edat de mort. Aquest 
fet queda molt ben exemplificat a través de la figura 3.8 on al costat dels %NRD sense ponderar també hem representat l’NRD ponderat. En aquest 
cas com que no es pot representar en amplada la gràfica ho representa en alçada i així s’evidencia també el ritme real dels sacrificis. En definitiva 
amb això el que pretenem reflectir és que no és el mateix que els animals es sacrifiquin en un període de 2-3 mesos, que els sacrificis es produeixin 
entre els 4 i els 6 anys. Per tant l’ús de forquilles més amplies i de menys estadis pot provocar una visió parcial respecte a la gestió que és fa de cada 
espècie. 
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Fig. 5.1_10 - Diferents historiogrames a l’hora de representar els resultats obtinguts on a la part superior
s’hi representa el que s’utilitzarà per a representar els nostres resultats ja que combina diverses informacions 

en un sol historiograma la corba d’edat de mort (a baix) amb els percentatges d’animals morts representats amb 
gràfica de barres (al mig), que però nosaltres preferim mostrar amb els resultats ponderats.

Fig. 3.12 - Diferents historiogrames a l’hora de representar els resultats obtinguts on a la part superior s’hi representa el que s’utilitzarà per a rep-
resentar els nostres resultats ja que combina diverses informacions en un sol historiograma la corba d’edat de mort (a baix) amb els percentatges 

d’animals morts representats amb gràfica de barres (al mig), que però nosaltres preferim mostrar amb els resultats ponderats.
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diferències com a conseqüència d’una amplada diferent de les forquilles. En cas de Gardeisen (1999) els 
infantils tenien una major representació simplement perquè la forquilla era més amplia54 i el mateix passsa 
amb amb la forquilla dels animals joves (veure figura 3.10). Tot i que això era més aviat un efecte visual, ja 
que en escència els resultats a partir de la aponderació són els mateixos (fig. 3.11), per a poder comparar 
els nostres historiogrames amb els dels diversos models teòrics vam pensar que calia realitza-los sota la 
mateixa escala i forquilles d’edat. D’aquesta manera obtindrem uns resultats comparables directament amb 
els nombrosos de treballs sobre la restitució de models econòmics i ramaders a parir d’estudis etnogràfics 
(p.e: Payne 1973, Stein 1987, Redding 1981, Helmer i Vigne 2004, Helmer 2000, Blaise 2005, Vigne i 
Helmer 2007, etc.) que han establert com a base comparativa els estadis proposats per Payne (1973). 

Finalment, i pel que fa a la tria de la unitat de quantificació base per a l’establiment de les corbes, s’ha optat 
per l’ús del NRD. L’ús de totes les dades disponibles, i amb això volem dir que s’han pres tant les dents com 
els diversos ossos de l’esquelet, l’hem considerat plenament justificat per diversos motius:

a) El bon estat de conservació de la mostra 
Aquest s’ha constatat a partir de l’estudi tafonòmic general dels conjunts (veure apartat X), al qual 
també se li ha sumat un estudi més detallat per fases (veure l’últim apartat de la descripció de 
les restes per fases, anomenat significació de la mostra). Per tant, el raonament d’alguns autors 
(p. e. Payne 1973 i Helmer 2000) que consideren que els ossos estan sotmesos a una major 
fragmentació i que es conserven pitjor que les dents, no estaria justificat ni seria vàlid quan ens 
referim als nostres conjunts. 

b) La presència d’un alt percentatge d’ossos d’individus en estat fetal, infantil i juvenil
Payne (1973) tampoc utilitza els criteris de fusió de les epífisis ja que considera que hi ha una 
conservació diferencial severa en els ossos dels animals més joves (els no epifisats). En el cas 
de Vilars ens va sobtar el gran nombre de restes d’animals amb aquestes edats tan joves. El 
que més va sobtar va ser la importància de restes d’individus en estat fetal de totes les espècies 
domèstiques (ovicàprids, suids, bovins i cànids). Podem afirmar que pràcticament totes les UE 
estudiades contenien almenys un o dos ossos de fetus i diversos en edat infantil i juvenil. Aquest 
factor, a part de ser un altre indicador del bon estat de conservació general de la mostra, evidencia, 
almenys en el cas de Vilars, que no s’hauria produït cap tipus de conservació diferencial en el cas 
dels animals més joves. 

c) Tal com veurem a l’apartat 5.1.1, en jaciments amb excavacions complexes i horitzontals considerem 
més vàlid l’ús d’aquesta unitat de quantificació com a reflex més aproximat dels perfils d’edats de 
mort dels conjunts (p. e: Grayson 1979; Miró 1992).

d) La comparació dels tres mètodes NMI (Gardeisen 1999), dents (Payne 1973) i NRD (Valenzuela 
2008) ha demostrat que, si la mostra presenta un bon estat de conservació, l’ús de totes les restes 
pot afinar molt més els resultats. Si prenem novament com a exemple les corbes obtingudes a 
partir dels resultats pels ovicàprids de la fase Vilars II, les corbes establertes55 a partir dels conjunts 
d’ animals morts mostren uns resultats idèntics per a l’NMI, l’NRD i les dents (fig. 5.1_9). Això vol 
dir, en primer lloc, que l’NRD és un reflex de l’NMI i en segon lloc, que també ho és respecte als 
resultat proporcionats per les dents i les mandíbules. Com que els intervals de confiança estan molt 
condicionats pel nombre d’efectius sobre els que estan calculats, tal com es demostra en la tesi de 
Valenzuela (2008, 99), l’ús de l’NRD sempre oferirà menys variacions respecte les dents i sobretot 
l’NMI, que és el que sol presentar una major variabilitat. 

Per tant i en conclusió, l’ús de totes les dades permet disposar de conjunts quantitativament més amplis i, 
per tant, estadísticament més significatius. A més a més a l’hora de graficar les dades s’ha optat també pels 
historiogrames proposats per (Valenzuela 2008) que combinen un historiograma de columnes, ponderades 
segons la durada de l’estadi, amb la corba d’edat de mort que mostra la disminució progressiva dels ramats 
i els ritmes i intensitat dels sacrificis. D’aquesta manera podem tenir tota la informació en una sola gràfica 
(veure fig. 3.12).

54. Amb això es veu clarament que unes forquilles diferents poden provocar que alguns dels individus passin a sobrerepresentar l’edat següent.

55. Com que l’NMI s’ha calculat en 5 i en 7 estadis a partir dels criteris de Gardeisen (1999) s’ha representat amb els resultats proporcionats per 
les dues corbes. 
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• Els diferents tipus d'explotació

Les tipologies de gestió ramadera que hem emprat com a base comparativa han tingut en compte diferents 
treballs. Sense deixar de banda els estudis, de Payne (1973), sobre l’explotació especialitzada dels 
ovicàprids, hem seguit el fil d’altres autors i autores (p.e: Helmer i Vigne 2004, Blaise 2005) que han 
treballat àmpliament aquesta problemàtica i que han qüestionat els models purs proposats per Payne 
(1973). Els treballs recents van posar de manifest la complexitat i diversitat de les tipologies d’explotació 
ramadera de les comunitats prehistòriques. En la majoria dels casos aquestes dueien a terme una gestió 
mixta dels seus ramats destinada principalment a l’autoabastiment. 

Tenint en compte que cada animal pot proporcionar diferents productes tant en vida com després de la seva 
mort, cal esperar un tractament i gestió ben diferenciant segon l’espècie i les necessitats de la comunitat. 
D’aquest manera recollim aquí les tipologies, associades a cada espècie de la tríada, que s’han utilitzat per 
a interpretar els perfils de sacrifici proporcionats pels materials de la fortalesa. 

La interpretació dels perfils de sacrifici dels ovicàprids ha estat objecte de multiplicitat de treballs que han 
trobat en l’etnografia una eina fonamental per a complementar les dades procedents de l’arqueozoologia. 
Els resultats obtinguts, per aquesta espècie, han permès definir i restituir diversos models d’explotació a 
partir dels perfils d’edat de mort56 (p.e: Redding 1981 i 1984; Payne 1973; Halstead 1998; Halstead 1992 i 
1998; Helmer i Vigne 2004; Vigne i Helmer 2007; Blaise 2005 i 2009). En concret nosaltres hem fet ús de la 
tipologia elaborada per Blaise (2009) a partir de la contrastació de diferents treballs (veure fig. 3.13). 

Per als bovins ens hem servit dels models presentats per Helmer (1992), així com d’altres de més recents 
sobre la cria de bovins durant el Neolític mitjà a França (Tresset 1996; Blaise 2005; Blaise 2009) (veure fig. 
3.13)

La gestió dels suids no es tant complexa com la dels bovins o els ovicàprids els quals poden proveir de 
productes tant en vida com morts. Els súids són exclusivament criats per a l’obtenció dels seus productes 
carnis. Per a la interpretació dels perfils de sacrifici s’han emprat els treballs d’ Helmer (1979, 1987) Horard-
Herbin (1997), Vigne 1988, 1998; Audoit et al. 2007).

• L'etnografia com base teòrica comparativa

Al llarg del treball farem menció de nombrosos treballs etnogràfics sobre els diferents aspectes de la gestió 
ramadera. La contrastació de les dades arqueològiques amb les dades etnogràfiques i antropològiques 
actuals és fonamental per avaluar la fiabilitat d’algunes de les nostres hipòtesis. Naturalment sempre 
es tindrà en compte la variabilitat en la talla dels animals, en la gestió dels ramats, en l’alimentació i 
sempre es buscaran aquells estudis que més puguin aproximar-se a la realitat passada. Pel que fa a 
tot allò referent al món simbòlic, pràctiques intencionals o ritualitzades, partim de la base de que hi han 
comportaments universals, aspectes socials que han perdurat en el temps i condicionants ecològics que 
poden haver condicionat de la mateixa manera a algunes comunitats al llarg de la història. Evidentment 
som conscients de les limitacions que tenim a l’hora d’inferir qualsevol aspecte metafísic o abstracte com és 
la restitució de l’imaginari d’una societat extingida i sense documentació escrita. Tant mateix algunes de les 
practiques intencionals i ritualitzades deixen evidències materials palpables només explicables a partir de la 
contrastació i recopilació de les evidències materials de múltiples cultures en el temps i l’espai. En definitiva 
pretenem aportar una serie d’ elements que donin lloc a noves idees i hipòtesis que ajudin a interpretar un 
dels aspectes més qüestionats, debatuts i pantanós dels estudis protohistòrics, les funcions, motivacions i/o 
objectius de tot acte ritual. En cap moment pretendrem establir veritats absolutes o afirmacions rotundes, 
tractarem les dades etnogràfiques com el que són, un complement a la recerca arqueològica que no podem 
eludir però que a la vegada te un limit empíric que no podem traspassar.

56. Tot i que considerem fonamental tenir en compte les gestions diferenciades que es poden dur a terme entre ovelles i cabres la impossibilitat 
de disposar de conjunts grans amb un volum de restes representatiu per una i altra espècie ens va obligar a fer un analisis conjunt sota la categoria 
d’ovicaprins.
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0-6 mesos
Mortalitat infantilm,
deslletament precoç.

Inici de l’explotació de llet,

Sacrifici post-lactancia:
Anyells sacrificats en el període de deslletament 5-9 mesos.
Tria de joves (sacrifici dels mascles joves). 
Tria dels reproductors.
Manteniment de femelles.
Fi de l’explotació de llet.
Renovació del ramat.
Anyells sacrificats per la carn tendra.
 

6-24 mesos

Carn 
tendra

Carn

24-48 mesos
Animals sacrificats en el moment del 
seu optim carnic entre 3-4 anys.

Regulació i explotació orientada cap 
a l’explotació de carn.

Llet

48-78 mesos
Sacrifici de les femelles que 
produeixen menys llet.

Inici de la reforma i explotació de llet.

78-108 mesos
Continuació del sacrifici de femelles 
en funció de la disminució de la seva 
producció de llet.

Continua la reforma dels ramats.
Explotació de llet
Inici d’explotació de la força de treball.

Llet

Força

108-138 mesos

Sacrifici d’animals conservats
fins a una edat avançada

138-180 mesos
Reforma general:

Encara avui dia, les femelles prolifiques
i bones lleteres es guarden fins a una 
edat de 15 anys.

Reforma
final

                                    Bos taurus

0-2 mesos

2-6 mesos

6-12 mesos

12-24 mesos

24-48 mesos
Classe EF

48-72 mesos
Classe G

72-120 mesos
Classe HI

Llet
tipus A

Carn
tipus A

Carn
tipus B

Llet
tipus B

Teixits

Reforma
final

Classe A

Anyells de llet sacrificats abans dels 2 anys.
Mortalitat infantil.
Busqueda una forta producció de llet.

Classe B

Classe C

Classe D

Anyells tardans (6-7 mesos), tria joves més grans de 7-12 
mesos (sacrifici de joves mascles), tria de reproductors, 
conserven les joves femelles. Renovació del ramat i 
explotació orientada vers la carn tendra.

Sacrifici al màxim del seu rendiment carni 
(normalment mascles castrats).
Eliminació de les femelles sense anyells 
(anyells nascuts morts o estèrils). 

Regulació dels ramats i recerca de carn.

Sacrifici de femelles produint menys llet o
poc prolífics.

Inici de la reforma i explotació de llet.

Continuació del sacrifici en funció de la 
disminució de la seva producció de llet.

Sacrifici dels animals en que disminueix
la qualitat de la llana.

Renovació dels reproductors

Continuació de la reforma i explotació dels teixits.

Continua el sacrifici d’individus  en que disminueix
la qualitat dels teixits.

Reforma general (encara avui les femelles 
prolífiques i bones lleteres i alguns mascles
reproductors es guarden fins als 10 anys.

Teixits i reforma.

Sacrifici d’anyells després del deslletat (2-3 mesos). 
Fi de l’explotació de llet i primers anyells sacrificats per carn.

Fig. 3.13 - Tipologies d’explotació dels ovicàprids 
(a dalt) i dels bovins (a la dreta). 
Aquestes taules s’ha elaborat a partir de les dades extretes dels 
treballs d’Emilie Blaise (2009) en que l’autora va associar els 
estadis en vida de l’animal, a partir dels treballs seus i d’altres 
autors,  amb les edats de sacrifici, la regulació des ramat i els 
tipus de producció buscada per als ovicàprids (Blaise 2009, 114,
 fig. 20) i per als bovins (Blaise 2009, 133; fig. 36). 

         Ovis aries i Capra hircus
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3.4.6.La representació gràfica dels resultats

• Grafica XY 

Els gràfics XY o de dispersió mostren cada sèrie de valors en forma de punts en l’espai bidimensional. 
En aquest tipus de gràfiques s’estableixen només dues variables X i Y i per tant se solen utilitzar per 
comparar els valors procedents de dos categories diferenciades. Aquest tipus de representació de les 
dades permet visualitzar ràpidament si existeixen grups homogenis o si, per contra, les poblacions 
comparades són heterogènies. En aquest últim cas els resultats apareixeran com un nuvol de punts 
molt dispers i sense un ordre aparent dels punts. En canvi si la població és molt homogènia tots els 
punts apareixeran aglutinats i concentrats en un lloc concret.

Fig. 3.14 - Exemple elaborat a partir de l’NR de ceràmica (eix Y) i l’NR de fauna (eix X) aparegut en els diferents sectors 
de la fase Vilars II de la fortalesa dels Vilars.

Per a l’elavoració d’aquest tipus de gràfica s’ha elegit un programa informàtic anomenat PAST57 un 
programa de tractament estadístic que esta ajustat per a ser especialment utilitzat en paleontologia i 
arqueologia. Nosaltre hem seguit el manual elaborat per Barceló (2007).

• Historiogrames

Aquest mostra la forma que te la distribució d’un conjunt de dades quantitatives. En aquest sentit 
permet tenir una primera visió de com es distribueixen. La manera més intuitiva de saber quina forma 
te la distribució d’un conjunt de es la que resulta d’associar cada valor d’una variable amb la seva 
freqüència d’aparició en el conjunt. Per exemple, ens permetra saber Quans sectors tenen el mateix 
volum de restes arqueofaunístiques?. Com es distribueixen els diferents volums en els diferents 
sectors?. Hi ha sectors que acumulen més quantitat de restes que uns altres?. En defintiva donarà 
una resposta gràfica i immediata a la pregunta: La distribució dels valors és homogènia?.
La freqüència és el nombre de vegades que apareix un valor en una població de ades. A partir de la 
funció Plot→Graph del programa PAST s’obté una gràfica de freqüència “no agrupades”58.

57. Hammer, ∅., Harper, D.A.T., i Ryan, P.D. (2001), PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. 
Pleontologia Electronica 4 (1): 9pp http://palaeoelectronica .org/2001_1/past/issuel1_01.htm.

58. Es diu que no estan agrupades perquè cada valor de la propietat quantitativa en qüestió apareix aïllat. No s’ajunten les co-ocurrencies, és a dir, 
els objectes que tenen el mateix valor en la variable (Barceló 2007,30).
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Fig. 3.15 - Exemple d’historiograma elaborat a partir del volum d’NRD de fauna extret en els diferents sectors de la fase Vilars II. 
Aquesta gràfica permet veure que en la majoria dels casos (sectors) els conjunts arqueofaunísitcs no sobrepassen les 60 restes. 

Hi ha molts pocs sectors amb volums importants de materials que superin les 200 restes.

• Grafics QQ de normalitat

Constitueixen una altra eina gràfica molt útil per a comprovar si un conjunt de dades pot considerar-
se o no procedent d’una distribució normal i si la causa de la variabilitat observada és fruit d’una acció 
intencional o no (la normalitat és considera conseqüència de la intencionalitat de tota acció social). La 
idea bàsica és similar a la corba superposada a l’historiograma (veure gràfica de Fig. 3.15 superior): 
es comparen en un mateix gràfic les dades observades i les dades teòriques que s’obtindrien d’una 
distribució normal amb la mateixa mitjana i la mateixa desviació típica. L’eix vertical dels gràfics 
mostra els valors observats de la columna seleccionada en ordre creixent. L’eix hortizontal conté 
una estimació de les freqüències acumulades que seríen d’esperar en una distribució normal amb la 
mateixa mitjana i desvíació típica.
Si la distribució de la variable coincideix amb la normal, els punts es concentraran entorn d’una línia 
recta. Quan els punts descriuen una curba en forma de U vol dir que la distribució és assimètrica 
respecte a la normal. En canvi, si la gràfica adopta una forma d’S voldrà dir que la distribució te unes 
cues majors o menors respecta a la normal, és a dir, que existeixen poques o masses observacions 
en les cues de la distribució (Barceló 2007, 55-56).

 

Fig. 3.16 - Dos exemples de distribucions anormals produïdes per l’atzar i que per tant no es poden atribuir a una acció intencional. 
A l’esquerra, distribució en forma de U. A la dreta, distribució en forma de S.



95

3. Materials i Metodologia de Treball 

• Taules del chi2

Aquesta serà la representació gràfica dels resultats obtiguts a través del test del chi2. El seu 
funcionament s’ha explicat més amunt (pag. 78-79) i per no ser redundants no el tornarem a explicar 
en aquest punt. En aquest punt volem mostrar com llegir les taules del chi2, ja que tot i que a primer 
cop d’ull pot semblar un cúmul de números molt críptic, en realitat és una manera molt gràfica i 
intuïtiva de presentar les semblances o diferències entre les variables comparades. 
Les columnes i les línies contenen les mateixes variables (en aquest cas jaciments arqueològics) 
en el mateix ordre d’aparició. Això permet comprar de dos en dos les dades procedents de cada 
jaciment.
En primer lloc les caselles que contenen un zero i descriuen una diagonal estan indicant les relacions 
que s’estableixen entre un mateix jaciment. En aquest cas com que les dades comparades són les 
mateixes (procedeixen del mateix jaciment) el numero que hi hauria d’haver és un 1 que representa 
la correlació absoluta. Tanmateix s’hi ha posat un zero per una convenció formal que normalment 
s’utilitza en aquest tipus de representacions.
A partir d’aquí les caselles que apareixen calorejades (gris si la impressió és en blanc i negre i 
taronja si és en color) indiquen les variables que presenten semblances significatives entre elles. 
D’altra banda, les que es deixen en blanc (inferiors a 0,05) són les que han evidenciat diferències 
significatives entre les dos variables comparades. 

Fonollera Vincamet CR- TR CR-DIASA St.M.Empúries CR- CRV

Fonollera 0 0,1170791 0,8778638 0,0000029 0,0545818 0,0000000

Vincamet 0,1170791 0 0,2258359 0,1555410 0,0362953 0,0000001
Can Roqueta 

TR 0,8778638 0,2258359 0 0,0008307 0,0624237 0,0000000
Can Roqueta 

DIASA 0,0000029 0,1555410 0,0008307 0 0,0877828 0,0000000
St. Martí 

Empúries 0,0545818 0,0362953 0,0624237 0,0877828 0 0,0000000
Can Roqueta 

CRV 0,0000000 0,0000001 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0

Fig. 3.17 - Exemple a partir de l’NR d’alguns jaciments del del Bronze final català (exemple extret d’Albizuri et al. 2010).

• Diagrames triangulars

Per a la comparació de tres variables s’ha fet us d’un software gratuït anomenat Triplot. Aquest està 
dissenyat específicament per a l’elaboració de d’un tipus de gràfic que permet comparar tres variables 
diferents. L’únic requisit és que les aquestes s’expressin sota una mateixa unitat de quantificació. En el 
present treball s’ha utilitzat principalment per visualitzar l’evolució de la composició de la triada domèstica 
al llarg dels diferents períodes.

Fig. 3.18 - Resultat obtingut un cop entrades i processades les dades. En aquest cas s’ha utilitzat el percentatge de l’NR de la triada (SUDO=porc, 
OC=ovicàprids, BOTA=bovins). Els punts verds corresponen a jaciments de la Primera Edat del Ferro, en vermell aquells del període Ibèric antic 

i en blau els de l’Ibèric Ple. En aquest cas el gràfic permet veure ràpidament que els jaciments comparats mostren a nivell global un progressiu 
augment del porc.
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• Anàlisis de correspondències

Aquest anàlisis es pot utilitzar per investigar tant la magnitud com la naturalesa substantiva de la relació 
entre les files i les columnes d’una taula de contingències59. L’objectiu primari d’aquesta tècnica estadística 
és transformar una taula amb nombres indicant les freqüències d’aparició de diferents elements o atributs 
en una representació gràfica que faciliti la interpretació d’aquesta informació.

El diagrama ens permet visualitzar un gràfic que converteix les diferències entre els diferents valors de la 
variable qualitativa en distancies en el pla. En l’exemple presentat per exemple la variabilitat qualitativa és 
la “variabilitat d’elements anatòmics” o “variabilitat esquelètica”. Quan més allunyats estiguin dos punts, 
majors seran les diferències entre ells. Seguin l’exemple proposat podrem veure si hi ha sectors que 
acumulen determinats elements anatòmics, quins elements són els més representatius de cada espai, és 
a dir, quins són els més freqüents en un espai i menys freqüents en un altre. En definitiva aquest sentit, 
a través de l’anàlisi de correspondències s’intenta posar en relació els diferents elements anatòmics i 
els sectors de la fortalesa. Aquest exemple permet anar molt més enllà i relacionar des d’objectes amb 
jaciments. Tàxons amb sectors, Edats amb sectors, Restes faunístiques amb altres materials per sectors o 
jaciments, etc. Les possibilitats són múltiples, tot i que per explicar com llegir la gràfica nosaltres ens hem 
basat en un exemple que relaciona parts anatòmiques i sectors.
En aquest sentit, la gràfica que s’ha obtingut evidencia que tres sectors que presenten uns espectres més 
similars (6/7, 6/4 i 11/3) tot i que a nivell general tots els elements anatòmics són presents en tots els espais, 
no s’evidencien agrupacions o aglomeracions clares en cap dels sectors estudiats, de manera que els 
ossos apareixen flotant entre els diferents sectors de manera caòtica i dispersa sense cap patró aparent.

Fig. 3.19 - Exemple d’anàlisi de correspondències a partir de les dades de distribució anatòmica d’alguns sectors de la fase Vilars II.
A dalt s’exemplifica com s’ha organitzat la taula de contingències que permet dur a terme l’anàlisi estadística i la posterior representació 

gràfica de les correspondències entre sectors (veure fig. 3.20). 

59. Una taula de contingències no és que una taula on cada fila conte la suma total d’artefactes, m’entres que dada columna representa una població 
concreta. Les matrius de dades contenen dades individuals ordenades per variables. En canvi, en les taules de contingència les files contenen totals 
o sumatoris. 



97

3. Materials i Metodologia de Treball 

Fig. 3.20 - Exemple de representació gràfica de l’anàlisi de correspondències. 
En aquest cas es representa la distribució dels diferents elements anatòmics per sector. 

• Diagrama de caixes

Aquest tipus de representació gràfica ens permet representar gràficament sèries de valors màxims i mínims, 
així com la mitjana i la desviació estàndard que se’n deriva. Quan major diferencia existeixi entre els extrems 
(màxim i mínim), més allargada serà la caixa, el que vol dir que major serà la dispersió i la variabilitat de la 
majoria de les dades (dins de la caixa es col·loca el 50% de totes les observacions). Al centre de la caixa 
apareix marcada la mitjana, i als extrems de cada gràfic la longitud dels segments a costat i costat de la 
caixa representa la diferència que hi ha entre els valors que delimiten l’interval central i els valors extrems 
de cada serie. Els valors mínim i màxim es representen per mitjà d’unes línies curtes horitzontals al final de 
cada segment.

Fig. 3.21 - Exemple de diagrama de caixes en que s’exemplifica la variabilitat de talla entre mascles i femelles d’una mateixa poblaciò.
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3.5 Reflexió sobre les limitacions en l’estudi
Al llarg de cada apartat em anat reflexionant sobre les limitacions més metodològiques fruit de les 
mancances o parcialitats dels diversos aspectes . Tot i així volíem dedicar aquest últim espai per recapitular 
i recollir les idees que han anat sorgint al llarg d’aquest capítol referent a la llegibilitat del nostre conjunt 
respecte les possibilitats que ofereix l’arqueozoologia. D’entrada cal reconèixer que hi ha certs límits que 
són inherents a la mateixa disciplina i de fet a l’arqueologia en general, “nosaltres mai ho tindrem tot” ja que 
sempre estem treballant a partir de conjunts manipulats pel pas del temps. Aquesta parcialitat en el registre 
és el que ha incentivat a dur a terme les diverses anàlisis tafonòmiques de cara a poder pal·liar els dubtes 
i incerteses que ens genera l’aspecte de la representativitat real dels conjunts estudiats. Així doncs, podem 
dir d’entrada que per dur a terme una interpretació coherent del registre faunístic hem de ser conscients 
de quines són les limitacions imposades a les dades per les característiques de l’excavació, la tafonomía, 
el volum de la mostra i les limitacions dels arqueozoolegs (col·leccions comparatives incomplertes, manca 
d’experiència, etc.).
En el nostre cas també volem deixar constància d’altres elements a part dels tradicionalment citats en tots 
els tractats metodològics i teòrics; ja que és una de les i limitacions que ens ha afectat a l’hora de dura a 
terme la recerca. Aquest factor és el temps i les limitacions que aquest ens ha imposat a l’hora de poder 
tractar el la mostra. Els terminis imposats per la rigidesa del model acadèmic i del sistema de beques i la 
rapidesa amb que s’ha d’entregar un treball acabat, ens ha impedit poder tractar la totalitat dels materials 
i conjunts extrets del jaciment en els últims 25 anys. Una mostra enorme que hem hagut de seleccionar 
per adaptar-la als nostres límits temporals. Aquest fet que de ben segur deixarà alguns fronts oberts, s’ha 
volgut compensar amb una bona selecció dels conjunts i dels contextos estudiats. És per aquest motiu que 
les zones del jaciment que s’han tractat han respost a tres objectius: tractar les zones en la seva totalitat, 
que els espais analitzats responguessin a diferents funcionalitats (hàbitats, tallers, espais de circulació, 
cisterna) i finalment que és tractessin amb una visió diacrònica, és a dir, hem pres tota la mostra disponible 
de cada zona a nivell tant extensiu com diacrònic. Això ens ha permès tenir un bon volum de mostra a nivell 
global, tot i que si ho mirem en lupa, a nivell més microespacial la dinàmica de l’escassetat de restes dins 
els reompliments segueix la tònica habitual per aquests contexts. 
Un altre condicionant, a part dels habituals ja mencionats, que ha pogut afectar en alguns moments, és la 
incompletesa de la col·lecció de referència del laboratori de l’Universitat de Lleida que tot i que va creixent 
dia a dia parteix d’una realitat difícil degut als pocs efectius de gent disponible per a dedicar-hi esforços i 
també a una limitació d’espai que a la llarga n’impedirà el creixement60. Aquest fet ens ha obligat a recórrer 
a altres laboratoris (Laboratori de la Universitat de Barcelona i Laboratori d’arqueozoologia de l’UMR 5140 
de Lattes, Montpellier) en ocasions per tal de subsanar els diversos dubtes de determinació. 
Aquesta realitat en obliga a ser prudents i acceptar d’entrada que les restes de fauna analitzades, ja sigui 
pels condicionants que sigui, oferiran uns resultats parcials sobre la gestió ramadera dut a terme pel grup 
cultural del Segre Cinca. Malgrat tot considerem que la mostra si que és susceptible de mostrar-nos les 
tendències en la gestió encara que no tinguem accés al conjunt d’animals vius. Les dades proporcionades 
sens dubte seran un aport més, una nou punt de llum per a complementar les futures interpretacions.

 

60. Tot i així en els últims dos anys s’ha pogut complementar la col·lecció sobretot amb espècies salvatges (Sus scrofa, vulpes vulpes) i domèstiques 
(Ase, Mula, cavall i vaca) també s’han inclòs a part d’individus adults dos espècimens neonats (Bos taurus) i un individus en estat fetal (Equus 
caballus).
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La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les 
Garrigues)
4.1 Contextualització del jaciment: la Fortalesa com a resultat 
d’un procés d’evolució sociocultural

4.1.1 Introducció i contextualització geogràfica
El jaciment se situa a uns 300 metres al nord-est del terme municipal d’Arbeca, comarca de les Garrigues 
(Lleida, Catalunya), en una extensa plana d’acumulació al·luvial quaternària, formada per l’acció dels 
diferents afluents del costat esquerre del riu Segre i, més concretament, les aportacions detrítiques del con 
de dejecció del riu Corb i el seu afluent l’Aixaragall, al marge esquerre del qual s’ubica la fortalesa.
Geològicament, la zona s’emmarca al sector oriental de la depressió de l’Ebre, el substrat de la qual es troba 
format per sediments d’origen terciari i, en aquesta zona en especial, per calcàries i margues oligocèniques.

Com ja fou assenyalat en el seu expedient de declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional, la fortalesa 
dels Vilars -en tant que situada es un espai físic sense elements delimitadors característics- va esdevenir 
novament “excepcional” quant a la justificació dels criteris definitoris utilitzats per a l’establiment dels límits 
de la seva Zona Arqueològica de protecció.
Immersa en un paisatge absolutament planer, sense cap referent destacat que hagi permès una delimitació 
coherent de l’àrea de protecció basada en consideracions topogràfiques ni paisatgístiques, la fortalesa 

Fig. 4.1 - Mapa amb la situació de la fortalesa de els Vilars (Arbeca, Garrigues).
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dels Vilars se situa en una zona viva -especialment antropitzada-, que fa del seu entorn una àrea agrícola 
explotada a ple rendiment (farratges i cereals de reg) gràcies a les excel·lents condicions dels terrenys 
al.luvials que l’envolten i a les possibilitats de reg que ofereix el Canal d’Urgell.
L’assentament pròpiament dit, amb una forma ovalada i una lleugera preeminència en relació als terrenys 
circumdants fins el moment en què fou destruït pels treballs d’anivellament, ocupa en l’actualitat quatre 
parcel.les (Polígon 8, nº 90, 95, 97 i 100) que havien estat separades per tres estrets i allargassats testimonis, 
amb restes arqueològiques conservades, que feien la funció de divisòries entre les diferents propietats. 
Sotmès a una destrucció sistemàtica per tal d’habilitar la seva superfície com a zona de conreu a partir 
de la progressiva mecanització de les tasques agrícoles, el conjunt arqueològic patí -fins a la definitiva 
adquisició dels terrenys afectats- les agressions pròpies dels usos que se’n deriven de la utilització de les 
finques rústiques on es troba situat i, molt especialment, de l’acció indiscriminada dels subsoladors i de la 
pràctica de regatge per inundació que produeix, per freatisme, l’afectació directa de les estructures visibles 
ja excavades i conservades per sota de la cota actual dels camps de conreu. Per pal·liar aquest efecte, 
el projecte bàsic d’ordenació, consolidació i restauració té prevista la prioritària realització d’un drenatge 
perimetral del conjunt del jaciment que, sense provocar pèrdues en la rendibilitat dels cultius circumdants, 
sigui capaç de garantir la seva hidrofugació mitjançant la canalització de les aigües de reg que menaran a 
una sèquia subsidiària del Canal situada a l’oest de les restes arqueològiques.
Tenint en compte aquestes consideracions particulars i per tal de garantir la conservació, recuperació i 
millora del conjunt monumental i la preservació de l’entorn paisatgístic immediat sense perjudici de les 
explotacions agrícoles properes, la Generalitat de Catalunya en base a les disposicions legals vigents (Art. 
7.2.f. de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català) incoà l’expedient de declaració 
(Resolució de 10 de juny de 1996, DOGC. núm. 2236 de 96/07/29), i dos anys més tard, declarà la Fortalesa 
dels Vilars d’Arbeca com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Zona Arqueològica (DOGC. 
núm. 2673 de 96/07/03).
La zona Arqueològica protegida és una mena de gran rectangle —de 380 metres d’amplària i 400 metres 
de llargària— que ocupa aproximadament 15 ha. de superfície (152.000 m2). Afecta un total de 15 parcel.
les dedicades a l’explotació de cereals de reg, farratges i fruiters de les quals tres compten amb petites 
edificacions agrícoles. Com ja hem assenyalat, les restes arqueològiques, limitades per una tanca perimetral 
de propera construcció, es concentren en un petit rectangle situat al bell mig de la Zona Arqueològica 
declarada amb una superfície de 22.327 m2. D’aquesta manera, la zona arqueològica quedaria delimitada:

• Nord:
Tenint en compte que el barranc de l’Aixaragalll és el límit natural de les pròpies estructures 
arqueològiques en aquesta banda la Zona Arqueològica queda delimitada per l’anomenat Camí de la 
Segona Creu (límit septentrional de les parcel.les nº 69, 70 i 71 del Polígon 8) que es troba situat a 150 
metres del conjunt arqueològic.

• Oest:
A ponent els límits de la Zona Arqueològica tindran novament un eix de comunicació com a element 
definidor. En aquest cas es tracta del popularment conegut Camí dels Vilars, drecera paral·lela a la 
C-233 i perpendicular al traçat del Canal d’Urgell que porta a la partida agrícola del mateix nom i 
serveix igualment de límit entre els polígons nº 7 i 8 de la divisió cadastral. El camí, situat a 100 metres 
de les restes arqueològiques, limita per l’est amb les parcel.les nº 69 i 104, i es convertirà en l’accés 
principal al Parc Arqueològic un cop adquirida la parcel.la 101 i dutes a terme les obres d’adequació 
del monument.

• Est:
A manca d’altres referents característics el límit de la Zona Arqueològica a llevant ve determinat pel 
parcel·lari de l’àrea que ens ocupa. Així, en funció de la regularitat fixada pels altres elements definidors 
hom ha considerat que la banda oriental de les finques rústiques nº 71 i 84, paral·lela al traçat del Camí 
dels Vilars, pot acomplir la funció de límit artificial de la Zona Arqueològica en el benentès que la seva 
significació no és altra que la estrictament delimitadora. Aquest límit es situa a 175 metres del conjunt 
arqueològic.

• Sud:
A migdia hom ha considerat que el límit més coherent és l’ofert pel traçat est-oest d’una petita sèquia 
subsidiària del Canal d’Urgell que a més de coincidir amb una corba de nivell (301 m.s.n.m.) determina 
igualment la divisió de les finques del parcel.lari. En aquest punt la distància mitja entre les restes 
arqueològiques i el límit meridional fixat és quelcom superior i assoleix els 180 metres. Val a dir, a 
més, que actualment la banda sud constitueix l’accés principal a la Fortalesa amb un camí asfaltat que 
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mena des del Canal d’Urgell fins a la sèquia a què ens acabem de referir (parcel.les 91, 92 i 95). En 
el projecte d’adequació del conjunt arqueològic aquest vial —condicionat fa uns anys amb un ajut dels 
fons FEDER de la UE— es convertirà en un camí de serveis.

4.1.2 Història de les investigacions
Les fotografies aèries que es conserven dels anys 50, són les primeres evidències que tenim de l’existència 
de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). En aquestes s’hi podia observar com l’assentament 
presentava les característiques d’un autèntic tell, abans que fos gairebé arrasat pels treballs d’anivellament 
agrícola de finals dels anys 60 i inicis dels 70 (Alonso 1999, 41).

Breu és la història moderna d’aquest lloc, ja que va passar tristament desapercebut durant molts anys i 
de fet no és va descobrir fins als anys 70. Tot i així quan es va tenir coneixement de la seva existència 
ja s’havien produït les destruccions irreversibles de caire agrícola sobre les estructures arqueològiques 
de les fases més modernes del jaciment. Per pal·liar la situació i per L’interès delimitador dels horitzons 
ibèrics antics que Vilars comportava, al 1975 Emili Junyent des de l’Estudi General va sol·licitar un permís 
d’excavacions als organismes aleshores competents. D’aquest període tot just va aparèixer mencionada 
la seva existència en un escrit sobre altres jaciments lleidatans (Junyent 1982, 256) i en circumstàncies 
similars a la Història local d’Arbeca (Sans 1983, 17).
Novament deixat de banda, la preocupació del Sr. Jordi Pèrez i Conill va ser la que va alertar al Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat sobre puntuals rebaixos de terra ocorreguts a l’estiu de 1985. A la tardor del 
mateix any es va iniciar una intervenció d’urgència amb el suport científic i econòmic del Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat. Aquestes intervencions van ser dirigides per Igansi Garcés amb l’objectiu de documentar 
les restes que es mantenien al marge oriental del camp central. En aquells moments es pensava que 
aquestes restes eren l’únic testimoni que es conservava de l’assentament. L’excavació documenta, però, 
els nivells de Vilars III i Vilars IV, que es trobaven gairebé arrasats a la resta del jaciment.
L’any següent van continuar les excavacions de manera sistemàtica, recolzades científica i econòmicament 
pel Servei d’Arqueologia. Aquesta intervenció va prioritzar l’ampliació de les dades estratigràfiques 
obtingudes durant el primer any. La descoberta ocasional del recinte defensiu a finals d’aquella campanya 
(situat al camp veí propietat del Sr. Ramon Culleré d’Arbeca), va reorientar l’estratègia dels treballs futurs.
Les intervencions de 1985 i de 1986 ja van forjar un bloc d’objectius ben definits que van permetre posar 
de manifest l’existència d’un gran tall estratigràfic parcialment conservat amb 15 espais habitacionals 
escapçats que corresponien a les darreres fases del poblat: Vilars IV (meitats del segle IV aC) i Vilars III 
( principis del segle IV I finals del segle V aC), així com l’excavació puntual d’un horitzó anterior entre la 
sisena i cinquena centúria. A més a més i com a punt principal d’aquesta campanya va ser el descobriment 
d’un recinte defensiu.
A partir de l’any 1987, el descobriment que sota el camp central es conservaven encara restes més antigues 
i en aparent bon estat, dirigí la recerca cap a objectius més ambiciosos i a partir de l’any 1988 s’inicià la 
direcció conjunta d’Ignasi Garcés, Emili Junyent, Àngel Lafuente i Jona B. López. Així doncs podem dir que 
el trienni que de 1987 a 1989 va suposar la consolidació d’un projecte de recerca a mig i llarg termini sota 
la direcció d’un equip d’especialistes en diferents disciplines (carpologia, macro i micro fauna, antracologia, 
malacologia, geomorfologia, petrologia). Aquest equip estava relacionat amb l’Estudi General de Lleida i 
subvencionat pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat. La campanya de 1987 va ser el marc on es van 
dura a terme les datacions de les excepcionals estructures defensives (muralla, torre i camp frisi), així com 
la reconstrucció de la seqüència de les quatre fases generals del jaciment:

Vilars I: 650/625-550/525 aC
Vilars II: 550/525-425/400 aC
Vilars III: 425/400-390/375 aC
Vilars IV: 390/375- 350 aC

Les campanyes de 1988-1989 van ser les que van posar al descobert les diferents àrees d’habitació i un 
espai de circulació que les delimitava. Aquests espais pertanyien a les fases més antigues de l’assentament 
(Vilars I i Vilars II). Però més enllà dels objectius estrictament científics van sorgir noves prioritats com fou la 
necessitat d’avaluar l’estat de conservació del jaciment de cara a establiment d’una política de preservació 
i de correcta gestió del jaciment davant la situació de precarietat amb que es trobava.
Recollint les dades anteriors i amb la voluntat d’esquematitzar la seqüència de la història de les intervencions, 
podríem dividir-la en 5 fases:
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1a FASE (1974-1986). El Descobriment i una intervenció d’urgència

1974: L’acadèmia descobreix el jaciment.
1985-1986: S’efectuen excavacions d’urgència (1era i 2ona campanya d’excavació)

2a FASE (1987-1992). Naix un projectecte científic

1987: Consolidació de l’equip científic i del projecte interdisciplinari.
1988-1992: Excavació programada inclosa dins d’un projecte específic de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria 
i Història Antiga de la Universitat de Lleida. També és en aquest moment quan es duu a terme la definició 
del sistema de documentació, excavació i registre arqueològic.

3a FASE (1993-1998). Els anys difícils. Sortir del forat: Excavar de manera extensiva i obtenir el 
reconeixement com a BCIN. 

1993-1997: Excavació programada inclosa dins del projecte triannual “Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): 
Primera Edat del Ferro i Epoca Ibèrica a la Plana Occidental Catalana”. Les campanyes de 1996 i 1997 
s’inclouen en aquesta tercera fase en tant que transitòries i com a continuació del projecte triannual.
Amb escassos recursos l’objectiu principal d’aquestes campanyes va ser l’excavació extensiva per a 
poder delimitar en superfície la totalitat del sistema defensiu i aconseguir el reconeixement per part de 
l’Administració de la seva importància. L’activitat es va centrar en cinc eixos principals:

• Delimitació del conjunt del jaciment (condicionada per la disponibilitat dels camps actualment 
comprats)i excavació dels elements que composen el seu sistema defensiu (muralla i torres).

• Excavació dels elements defensius existents fora muralla (camp frisi i fossat) i definició del 
seu abast crono-topogràfic.

• Continuació de l’excavació estratigràfica en profunditat dels barris adossats a la muralla en 
la part sud i nord del poblat (zona 4 i 11, 12 i 13). Caracterització de l’evolució històrica de les 
fases més antigues de l’ocupació: Camps d’Urnes del Ferro (Fases Vilars 0 i I) i Horitzó Ibèric 
Antic (Fase Vilars II).

• Excavació extensiva a l’interior del poblat d’una superfície suficient per a obtenir una secció 
transversal nord-sud del conjunt de l’assentament (20 x 45 m.) que permetés comprendre la 
seva organització urbanística.

• Continuació dels treballs de recerca interdisciplinària orientats a la caracterització 
paleoecològica i paleoecòmica de l’assentament.

1995-1996: Realització de sondejos per a delimitar l'amplada i la profunditat del fossat.
1997: Publicació de la monografía Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d’ara fa 2700 anys, Universitat de 
Lleida, Lleida.
1998: Declaració de la Fortalesa com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Zona 
Arqueològica, per la Generalitat de Catalunya. DOGC num. 2673 de 98/07/03.

4a FASE (1999-2003). Amb el vent a favor. Investigar i recuperar el monument

A partir de la publicació dels objectius generals del Pla Director “Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d’ara 
fa 2700 anys”, Lleida 1997, es va redefinir l’estratègia global que calia seguir. Amb els anys, els riscos 
assumits per l’excavació extensiva van començar a esser evidents en forma de degradació de la part 
superior dels murs i del jaciment en general. El canvi d’estratègia va suposar sobretot una tendència vers la 
priorització de la consolidació, la restauració i les accions orientades cap a la difusió del jaciment. Aquesta 
nova estratègia es va concretar en les següents línies d’actuació:

1) Recerca

• Desenvolupament dels objectius prefixats en el marc del projecte PB96-0419 de la DGES “Un modelo 
singular de la transformaciòn de las sociedades segmentarias en sociedades complejas: el Valle del 
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Sege (II i Ier milenio ANE)” i BSO2001-0523 de la DGI: “De la aldea a la ciuitas . Materialidad e 
ideología: constrastación de modelos en el noroeste del Mediterráneo. II y I milenio ANE”.

• Prossecució dels objectius esmentats, ampliats ara en la perspectiva de l’excavació integral de la 
Fortalesa.

• 2003: Reunió Internacional Chevaux-de-Frise i fortificació en la primera edat del ferro europea. Lleida 
27-29 de març de 2003.

2) Patrimoni

• Desenvolupament d’una dinàmica d’excavació/restauració que permeti rendabilitzar socialment els 
resultats. 

• 2001: Redacció per encarreg de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Pla Director Vilars 
2000. Proyecto de excavación arqueológica, ordenación, consolidación y restauración de la Fortaleza 
de Els Vilars d’Arbeca (les Garrigues, Lleida), Lleida desembre 2001.
D’acord amb el Pla Director Vilars 2000 (Lleida 2001) la valorització de la Fortalesa suposarà, a 
més de l’excavació i restauració, la urbanització del seu entorn i la dotació d’equipaments. Tot i així, 
les formulacions contingudes al Pla Director, explícites en quan a la necessitat d’un equipament 
museístic (Museu de Lloc, Centre d’Acollida i d’Interpretació, Centre Arqueològic), van començar 
a quedar allunyades en el temps al no haver estat prou debatudes i assumides per les diferents 
parts compromeses en el projecte. Per altra banda, és evident que el Pla Director no es va plantejar 
la seva concreció museogràfica, arquitectònica o urbanística i no va anar més enllà de l’enunciat 
d’uns principis de filosofia general de la museïtzació. Les idees fortes eren i són: una intervenció 
“conservadora” sobre les restes patrimonials destinada a protegir-les i fer-les entenedores mitjançant 
la recuperació parcial dels volums perduts, desplaçant al Centre d’Interpretació les tècniques de 
recreació i les noves tecnologies de la comunicació, amb la voluntat decidida d’explotar el potencial 
interpretatiu de la Fortalesa, de cercar l’empatia, l’emoció de l’autenticitat i l’experiència de primera 
mà i d’evitar els riscos l’enlluernament dels recursos interactius i la pèrdua de protagonisme de les 
restes arqueològiques.

• 2002-2003: 1ª Fase d'instal·lació del drenatge.

3) Consolidació institucional del projecte

Creació d’un consorci format pel Consell Comarcal de les Garrigues, la Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament d’Arbeca, la Universitat de Lleida i, en el seu cas la Direcció General de Patrimoni 
Cultural.

4) Difusió

Atenció preferencial a la presència dels Vilars en els mitjans de comunicació. Realització d’un 
programa per a TV3 “Més enllà del 2000” (emisió octubre 1998), filmació per a la sèrie “Catalunya 
Retalls” de TV2. Realització del programa “Arqueologia Virtual” en la serie “Escape” del canal temàtic 
C: de la Plataforma “Canal Satélite Digital” (emisió juliol 1999). Elaboració del CD “Vilars 2000”. 
Desenvolupament de “Vilars Virtual” com a instrument de promoció i difusió.

5a FASE (2004-2008). Canvi de ritme i continuïtat: buidatge del fossat i recuperació de la 
monumentalitat

• 2004-2007: La realització de quatre plans d'ocupació va suposar un canvi espectacular en el ritme 
dels treballs de restauració. La col·laboració del Servei d'Ocupació del Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya va marcar els canvis tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. Es va poder 
restaurar la muralla i les torres del sector oest i nord; així com la Porta Oest.

• 2005: es constitueix l'Associació d'Amics de Els Vilars; s' edita la guia: Alonso, N., Junyent, E., 
Lafuente, A., López, J.B., Arbeca. La Fortalesa de Els Vilars, Guies del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2005. Edició en castellà i 
català; El Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) es reconegut, com a integrant del Grup de Recerca 
Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (GRAPHA), com un grup de recerca consolidat i finançat per 
la Generalitat de Catalunya, 2005SGR00798.

• 2005-2008: la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya va atorgar una subvenció 
trianual (EXCAVA2005, EXCV0002).
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• 2005-2008: es va adjudicar al GIP el projecte de la DGI, Ministerio de Educación y Ciencia, HUM2005-
06384, Las transformaciones sociales a través de los espacios de la vida y la muerte en el noroeste 
del Mediterráneo durante el II y el I milenios.

• 2007: es va celebrar la Primera Reunió d'Associacions d'Amics del Patrimoni Arqueològic (Arbeca, 
14 de juliol).

• 2007-2008: gràcies a les primeres subvencions de Caixa Tarragona i a la subvenció del Ministerio de 
Cultura, es va dur a terme l'excavació i buidatge del fossat i la instal·lació del sistema de drenatge.

6a FASE. L’inici de l’etapa final: Del Pla Director Vilars 2000 a Vilars segle XXI.

En aquest moment tot i que s’apostava per la continuïtat d’una potent activitat en el treball al terreny hi havia 
també la inquietud de reactivar i potenciar la presa de decisions en la concreció del model de presentació 
al públic i la clarificació del model de gestió. Aquesta voluntat és va veure fortament impulsada durant l’any 
2010 en motiu de la commemoració del 25é aniversari de l’inici de les excavacions. La triada excavació/
recerca/difusió amb una especial atenció en la tercera, que esdevindrà el tret distintiu d’ aquesta ultima 
fase. 
En qualsevol cas, iniciem l’etapa final amb el repte de redimensionar el Pla Director Vilars 2000 i convertir-
lo en Vilars segle XXI amb el desenvolupament dels projectes executius, arquitectònics, museològic i 
museogràfic, l’estudi de viabilitat i el pla d’inversió plurianual.
En aquest moment els eixos de treball segueixen ben diversificats incorporant noves perspectives i objectius 
més ambiciosos fruit de l’herència adquirida i de la consolidació d’un grup de recerca molt potent.

1) Excavació i Recuperació patrimonial

Durant l’any 2008-2009 la continuïtat del treball de camp va estar garantit per l’aplicació de l’1% 
cultural del PTOP, les subvencions del Pladetur, les subvencions del Servei d’Arqueologia i finalment 
gràcies a la concessió del pla d’ocupació 2008 .
L’excavació i buidatge del fossat durant el 2007-2008 havia resultat determinant en la definició dels 
objectius estratègics al llarg del 2009. Efectivament, la consolidació de l’escarpa paramentada interna, 
de l’escarpa externa i el seu mur basal (Casals 2008 ) és van convertir en la prioritat absoluta durant 
el 2009. Els treballs és van aprofitar lògicament per a realitzar l’estudi de la seqüència constructiva 
del fossat, així com les fases anteriors i, quan fou possible, la topografia original.
Va ser també durant l’any 2009 quan és va dur a terme la prospecció per magnetometria i georadar 
del camp nord que va permetre evidenciar que a l’altra banda del fossat hi havia un possible accés 
fortificat, relacionat amb l’accés de la porta nord.
L’envergadura i la complexitat de les últimes intervencions va exigir l’acondicionament del conjunt 
arqueològic per a fer-lo accessible i visitable al públic. 
La redacció de dos projectes (Casals 2009, 2010) a executar durant el 2010 i el 2011 és la prova 
d’aquesta voluntat d’adequar la Fortalesa per a la seva presentació al públic. 
El projecte de recuperació (Casals 2009) contemplava les actuacions que afectaven al testimoni 
central, a l’accés nord, a l’interior del recinte, carrers, espai central i pou; i finalment al sector oest 
(entre el testimoni i la muralla) i la porta est. 
El projecte de restauració (Casals 2010) és que a més de les tasques de restauració de la fortalesa 
incloïa els treballs de ballat del jaciment i l’acondicionament de tot el seu entorn.

 
2) Valoració, Divulgació i presentació al públic

En aquesta última fase les dos “P” són patrimoni i públic. Per tal de fer assequible el monument i el 
coneixement que genera, al llarg d’aquests dos anys és van realitzar diverses activitats i publicacions 
destinades al gran públic.

• 2009: Filmació d'un programa sobre la Fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Serie "Sota Terra"1.

• El 2010 va ser un any especialment prolífic ja que es van desenvolupar tot un seguit d'activitats de tot 
tipus, lúdiques i recreatives, de difusió cultural i científica, totes elles emmarcades en el 25è aniversari 
de l'inici de les excavacions. A més de les ja consolidades, com les Jornades de portes Obertes a 
començaments d'estiu, el cap de Setmana ibèric (promogut pel Museu d'Arqueologia de Catalunya) i 
les edicions dels Cursos Teoricopràctics d'Arqueologia d'àmbit internacional ara s'hi afegien iniciatives 

1. Produida per la “Bat a Bat” i que és va emetre durant el mes d’Agost al canal de TV3.
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com l'exposició "Cavalls i poder en el món ibèric", dirigida pel GIP(UdL); presentació de l'estand "25 
anys d'excavacions" en el marc de la XIII Fira de l'Oli de les Borges Blanques; edició de la nova guia 
de la Fortalesa (Alonso et al. 2010), entre d’altres.

Les 54 aparicions de la Fortalesa dels Vilars en premsa, entre el 6 de desembre de 2009 i el 8 de 
novembre de 2010, són un clar exponent de l’esforç realitzat. Tot i que es tracta d’aparicions de 
molt diferent entitat, des de notes breus informatives sobre determinades activitats, exposicions, 
descobertes, etc., fina a reportatges més amplis tant en diaris de tirada nacional (El País), autonòmica 
(l’Avui) i local (Segre, Mañana, Bon Dia, etc.) com en publicacions regionals com el Som Garrigues 
o La Borrassa i finalment en revistes de difusió històrica com l’article publicat a la Revista Sapiens 
(Sàez 2010).

3) L’àmbit de la recerca 

Paral·lelament a tota aquesta tasca de difusió i divulgació del jaciment s’ha seguit potenciant l’àmbit 
de la recerca i estudi del jaciment. En el marc del projecte “L’arquitectura del poder en la Vall del 
Segre i la Mediterrània nord-occidental durant el III i el I mil·lenni ANE “2 s’ha continuat amb l’important 
recerca interdisciplinària iniciada durant els anys 90.
En aquests dos anys el treball interdisciplinari s’ha especialment en l’obtenció i gestió dels recursos 
hídrics. El tema de l’aigua apareix com a clau per a explicar l’emplaçament de la fortalesa, la 
subsistència dels seus ocupants, el funcionament d’estructures claus com el pou central o 
l’arquitectura defensiva i el sistema de fossats inundables. Sobretot al llarg de l’any 2010 es va 
desenvolupar la col·laboració mantinguda amb els equips de l’ETSEA (Poch, R.Mª., Balasch, C., en 
l’estudi de l’escolament i l’estimació de cabals de l’antic Aixaragall, la relació entre fossat i pou i el 
règim de funcionament del fossat), i de la UB/CSIC (Currás, A., Julià, R. i Riera, S.), en l’estudi de 
les condicions medioambientals, relacionat amb l’estudi paleoecològic multiproxy de la seqüència 
sedimentaria de l’Estany d’Ivars, i el funcionament del pou; els dos equips han efectuat diferents 
analítiques sobre columnes de sediments del fossat i del pou. Al llarg de l’any els contactes és van 
orientar vers la preparació de les comunicacions presentades a Brno (International Working Meeting 
in Archaeological Soil Micromorphology, 17th-21st of may 2010, República Txeca), Amsterdam (1st 
Landscape Archaeology Conference: LAC2010, Holanda), Aschaffenburg (L’âge du Fer entre la 
Champagne et la vallée du Rhin. Die Eisenzeit zwiscchen Champagne und Rheintal. La question de 
la proto-urbanisation à l’âge de Fer. Die Frage der Protourbanisation in der Eisenzeit, 34é Colloque 
International de l’AFEAF, Alemania), Francfort-Rhein-Mainz i Barcleona (Tribuna d’Arqueologia). 
Els resultats d’aquest treball col·lectiu i la voluntat expressa d’aprofundir en aquests aspecte tant 
característic de la Fortalesa va incentivar a més treballs de síntesi (Mastria 2010), d’articles científics 
(Junyent 2009; Junyent et al. 2009; Junyent et al. 2010; Poch et al. 2010; Riera et al. 2010; Junyent i 
López 2010), l’organització de workshops i congressos (Workshop “Portes i sistemes d’accés en les 
fortificacions protohistòriques del Mediterrani occidental”, Universitat de Lleida, Juny 2009; Reunió 
Internacional: Les defenses exteriors i la poliorcètica preromana en la Mediterrània centreoccidental: 
els fossats, Universitat de Lleida, 29-30 novembre 2010) i finalment la realització de conferències 
arreu que ha superat amb escreix a la resta de línies de recerca del projecte pel que fa a l’estudi 
de la fortalesa. Per a la prospecció geofísica multisistema es va mantenir la col·laboració amb SOT 
Prospecció Arqueològica, Roger Sala, Ekhine Garcií i Robert Tamba, en relació a les qüestions a 
resoldre al camp situat al nord de la fortalesa (canalització entrada d’aigua al sistema de fossats, 
fossat avançat, contraguàrdia,...), després de la prospecció geofísica multisistema efectuada el 
passat 2009.

En l’àmbit de la petrologia i la prospecció geològica es va procedir a l’estudi de la tipologia i dels processos 
de fabricació, l’estudi petrogràfic dels molins3 (1994-2010) i la localització dels afloraments de matèries 
primeres (Alonso et al. 2010b).
La disciplina arqueozoològica també ha aportat noves dades en aquest últims anys, hereva de treballs 
anteriors (Miró 1992b) i després de l’estudi de les pràctiques rituals amb fetus de cavall4 (Nieto 2008; Nieto 
2010; Nieto et al. 2010), que es va materialitzar en una tesina, s’ha prosseguit amb l’estudi de les restes 
macrofaunístiques aparegudes a la Fortalesa amb l’objectiu de pal·liar un passiu important de materials 

2. Concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació, HAR2008-05256. Durada 2009,2010 i 2011, GIP, Investigador Principal: Emili Junyent.

3. La Fortalesa dels Vilars, França, INHA-Institut National d’Histoire de l’Art, “Fabricació de molins de mòlta”, 28-29 de gener 2010, N. Alonso i 
T. Anderson.

4. Aquest és va dur a terme gràcies a la beca FPI assignada al projecte HUM2005-06384.
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que la Fortalesa havia anat aportant en els 25 anys d’excavació. És en aquest context on es durà a terme 
el treball la tesi doctoral que aquí ens ocupa.
Finalment, l’estudi dels materials antracològics i carpològics, potser una de les línies més actives actualment 
dins el projecte, tot i que pel que fa a Vilars no s’hi ha dut a terme estudis específics des de l’any 2008 
(Alonso et al. 2008), cal dir que han proporcionat importants avenços, potenciant a més la col·laboració amb 
especialistes d’altres centres de recerca (Campus ETSEA de l’universitat de Lleida, Universitat Autònoma 
de Barcelona, CNRS, UMR 5140 de Lattes, Montpellier) i la incorporació de noves especialistes al grup de 
recerca. 

4.1.3 Context cronològic
La fortalesa constitueix un clar exponent del procés de transformació econòmica i social que s’esdevé 
durant l’edat del ferro a la regió. Hereva d’un passat cultural molt ric en el substrat de l’edat del bronze, 
l’avenç dels estudis han permès singularitzar a la zona un grup cultural específic, identificat com a Grup del 
Segre-Cinca (GSC) (veure apartat 1.2).
Als Vilars, es disposa de 4 datacions {31, 32, 33, 34} provinents del primer nivell de funcionament del sector 
4/12, realitzades sobre carbons del forn de ferro i els ossos de dos perinatals. Tot i que una d’elles {34} se 
situava en plena “catàstrofe del ferro”, això no va impedir proposar diferents alternatives (López 2000) : 

• Si es considera la mediana de l’amplitud total dels intervals calibrats de les quatre datacions, la data 
rsultant és 777 cal. BC

• Si es considera la Med. IMP el resultat és 762 cal. BC
• Si amb el mètode A, es precindeix de la datació problemàtica, el resultat esdevé 793 cal BC
• Si s’opera igualment la Med IMP, s’obté també 793 cal. BC
• Si, es treballa amb la mediana ponderada de les tres datacions abans de calibrar, s’obté la data 

2622±34 BP, que calibrada esdevé 824 (801) 777 cal. BC, amb una Med IMP al voltant del 800 cal. 
BC.

En definitiva, qualsevol del mètodes se situa en el primer quart del segle VIII cal. BC, data que correspon a 
l’inici de l’edat del ferro, com ja s’ha dit.
Pel que fa a la fase Vilars I, ara per ara, l’indicador més clar d’aquest segon moment del GSC-IV, només pot 
datar-se a partir de les importacions i objectes de procedència meridional (fíbula de doble ressort, àmfores 
fenícies), els quals no poden portar-se més enllà del 650 a.C. En qualsevol cas, l’aparició del torn i l’inici de 
la iberització vers el 550 a.C. permet situar la fi del grup cultural. Això permet afirmar que la fortalesa tindria 
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Fig 4.2 - Esquema amb la preiodització de les fases de Vilars.
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un moment fundacional situat en la primera edat del ferro (875/775 A.N.E) i que perduraria fins a la seva 
decadència a finals de l’ibèric Ple (350/325 a.n.e). 
La seqüència estratigràfica ha estat sistematitzada en cinc fases (a partir de les remodelacions urbanístiques 
generals observades a l’interior del recinte i de l’anàlisi dels elements de cultura material apareguts), que es 
distingeixen per les remodelacions urbanístiques que ha patit el jaciment al llarg dels segles. La fundació, 
ocupació i abandonament de la fortalesa té com a marc temporal dos horitzons culturals diferents que 
impliquen remodelacions urbanístiques i arquitectòniques successives de l’espai intern i, de manera puntual, 
del sistema defensiu, però que no suposen una ampliació de l’espai d’ hàbitat inicial en la zona extramurs. 
Podem dir doncs que el jaciment va esdevenir un autèntic tell, a partir de la superposició continuada de 
nivells arqueològics en un espai que no va modificar el perímetre definit per les seves muralles.

4.1.4 Context arqueològic
4.1.4_1 Organització espacial de l’excavació

L’excavació en extensió ha reposat sobre dos mecanismes principals, deixant de banda l’utilització en les 
primeres campanyes d’un sistema de quadrícula, emprat com a element de referència en l’aixecament de 
les capes superficials, rapidament és passà a la divisió del jaciment en zones i sectors eix en torn del qual 
gira el procés d’excavació i registre del material arqueològic. A partir d’aquí aquest apartat estarà destinat a 
definir els diferents conceptes utilitzats pel que fa a la distribució i divisió dels espais de la fortalesa.

• Concepete de Zona

Correspon a un “.... un conjunt cohoerent constituït per les delimitacions establertes a partir de murs, 
carreres, passadissos...” (Bats et al. 1986,4).
En realitat la divisió en zones és fruit d’un procés interpretatiu que intenta reduïr la pròpia organització 
espacial del jaciment en un determinat moment sincrònic de funcionament. Aquest criteri no impedeix, en 
una perspectiva diacrònica, canviar el numero de zona quan en nivells estratigràfics més antics s’hi poden 
observar reorganitzacions urbanístiques. En l’excavació de la fortalesa, s’han establert les següent zones 
(veure fig. 4.3):

Zona 0: formada pel conjunt d’UEs excavades a la zona del testimoni, que d’altra banda és l’única zona 
del jaciment on s’hi ha preservat part de l’urbanisme de les fases més modernes del jaciment (Vilars III i 
Vilars IV).
Zona 1: nivells superficials de tot el jaciment (les UEs s’estableixen toricament a partir de la quadrícula).
Zona 2: area defensiva fora muralla.
Zona 3: el propi recinte emmurallat.
Zona 4: conjunt d’espais tancats o barri habitacional adossat a la muralla a la banda sud del jaciment. És 
el que s’anomena el barri sud i està delimitat pel testimoni (zona 0) a l’est i per la poterna (PT-249) al nord-
oest.
Zona 5: espai obert de circulació, carrer de circumbalació que transcorre pel barri sud.
Zona 6: conjunt d’espais de més reduïdes dimensions i de forma quadrangular situats en la zona més 
central, concretament al nord del carrer (zona 5). 
Zona 7: espai central del jaciment precidit per la cisterna/pou.
Zona 8: part del carrer conservat de la fase Vilars III situat a dalt del testimoni
Zona 9: fossat
Zona 10: espai obert de circulació situat al nord del jaciment i que transcorre entre la zona 11 i la zona 12.
Zona 11: conjunt d’espais tancats o barri habitacional adossat a la muralla a la banda nord-oest del jaciment. 
És el barri nord-oest i està delimitat al sud-oest per la (PT-249) i al nord-est per la torre (T-254) i la porta 
(PO-253).
Zona 12: carrer en direcció nord-sud que mena a la porta nord (PO-253).
Zona 13: habitats que funcionen des de la porta nord (PO-253) i el carrer nord-sud que hi enllaça (zona 12), 
fins a la torre porta de l’est (T-319), en la fase Vilars II (550 ANE – 450 ANE).



110

4.1 Contextualització del jaciment: La Fortalesa com a resultat d’un procés d’evolució socio-cultural

• Concepte de sector

El sector constitueix una subdivisió de la zona. Normalment la zona és un àrea molt vasta que pot ésser 
excavada simultaniament . Per aquest motiu poden diferenciar-se diferents sectors, numerats de 1 a n, que 
tan sols conformen diferents unitats de treball i faciliten el registre arqueològic. Així, és consideren com a 
sectors cadascun dels espais tancats que composa una zona, diferentes àrees d’un carrer, d’una plaça, 
d’una habitació gran, etc.

4.1.4_2 Organització del sistema de registre

Els principis generals de la metodologia reposen sobre els conceptes “d’unitat estratigràfica” (UE) i de “fet 
arqueològic”; aquest darrer incorporat a la terminologia del mètode Harris a partir del sistema desenvolupat 
al jaciment de Lattara (Montpellier) situat al sud de França.

• Concepte d'UE

Entenem com a tal qualsevol tipus de dipòsit indivisible, observable a primera vista, degut a efectes d’origen 
natural o antròpic. S’han classificat de diverses maneres: verticals, hortizontals, construïdes, etc.. Els Vilars 
a diferència de Lattes, reprèn els principis de l’ortodoxia harrisiana distingint exclusivament: UE positiva 
(dotada de volum) i UE negativa (mancada de volum).

La numeració de les UEs consta de quatre xifres. La primera correspon al numero de zona i les tres darreres 
al d’UE. D’aquesta manera, cada zona pot desenvolupar un registre independent amb un marge de 999 
UEs diferents i, a la vegada, permet una primera aproximació espacial a la ubicació de l’UE, intrínseca en 
el mateix numero.

Q: Banqueta
C: Claveguera
CB: Cubeta
E: Esglaó 
EN: Enterrament
FO: Forat de Pal
FR: Forn
FS: Fossa

LL: Llar
M: Mur
MU: Muralla
P: Paviment
PO: Porta
SM: Suport molí
ST: Sitja
T: Torre

• Concepte de FET

“... Sèrie d’UEs que corresponen a un conjunt estructurat voluntàriament i que pot ésser individualitzat i 
estudiat...” (Bats et al. 1986, 9).
Considerarem “fets”, per exemple, un mur (format per les UE: elevació, fundació, arrebossat,...); una fossa 
(buidament, reompliment); una banqueta, una llar construïda, etc.
Els fets es numeren seguint un inventari general relatiu al conjunt de l’excavació, adoptant-se un doble 
criteri: Una lletra/es que indica el tipus de fet i un numero corresponent segons l’inventari (aquest s’omple a 
mesura que els fets són individualitzats, sense mentenir un ordre per cda tipus de fet). En el cas de Vilars, 
s’han pogut identificar fins a dia d’avui els següents tipus de Fet:

Essent doncs l’UE el concepte en torn del qual pivota el conjunt de l’excavació, el registre s’estructura en 
tres grans apartats: Regsitre estratigràfic, registre documental i registre dels materials apareguts (incloient 
tots els elements mobles i les mostres recollides).

4.1.4_3 L’ evolució urbanística 

• Característiques generals de l'urbanisme

La planta del recinte fortificat (fig. 4.3), dibuixada a cordill, presenta una forma de tendència ovalada formada 
per dues circumferències secants de 44,4 m de diàmetre i dissenyades a partir d’un mateix eix. La longitud 
total és de 61 m i disposa d’una superfície útil d’habitabilitat interior de 2200 m2. Aquest espai, sense 
comptabilitzar la muralla torrejada i les estructures defensives extramurs que ocupen aproximadament 
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Fig 4.3 - Planta general de Vilars (GIP 2009) amb zones marcades i vista aeria de la fortalesa (GIP 2008).



Fig 4.3 - Planta general de Vilars (GIP 2009) amb zones marcades i vista aeria de la fortalesa (GIP 2008).
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6000 m2, es va mantenir invariable amb alguns afegits o refeccions puntuals al llarg dels quatre-cents 
cinquanta anys de vida de la fortalesa (800/775 cal. a.n.e. - 350/325 a.n.e). Una de les coses que més sobta 
és el fet que la superfície de les defenses exteriors triplicava, doncs, la de l’hàbitat. Aquest fet va motivar als 
arqueòlegs a interpretar el jaciment com una fortalesa més que com un poblat (Alonso et al. 1998).

Els seus límits estan definits per un triple cinturó defensiu constituït per una muralla de 172 m linials de 
corda i 5 m de gruix protegida, alhora, per dotze torres, una barrera de pedres clavades verticalment 
destinades a entorpir les maniobres d’aproximació de l’enemic (“chevaux-de-frise”) i un fossat atalussat i 
paramentat amb murs de pedra de 13 m d’amplària i 4 m de fondària. 

La porta principal se situa a l’est i és de tipus frontal amb un passadís enllosat que discorre per l’interior 
d’una torre buida de planta quadrangular, amb murs laterals de 2 m d’amplària (fase Vilars 0, I i IIa). En 
la part oposada, funcionava també una petita porta d’1 m d’ample, protegida lateralment per dos bastions 
massissos que s’amortitza definitivament durant la fase Vilars I. Una tercera porta, construïda en el període 
Ibèric Antic, se situa al nord i està defensada por dues torres: una pertanyent a la fase fundacional (fase 
Vilars 0, I i IIa) i l’altra construïda ex novo en una posició lleugerament avançada (Vilars IIb), de forma que 
allargava el recorregut de l’estret passadís d’accés de poc més d’1 m d’amplària.

A nivell urbanístic, l’interior de la fortalesa s’organitza radialment al voltant d’un espai col.lectiu o plaça 
central presidit per una monumental bassa-pou descoberta, folrada de pedra i provista d’una mena de 
baixador o rampa que permetia l’accés a la cota variable de l’aigua. Documentada amb seguretat des de 
mitjan segle V a.n.e., és molt probable que aquesta bassa es construís sobre alguna estructura similar en 
funcionament durant les fases anteriors.
La xarxa viària presenta un traçat simple estructurat en funció d’una artèria principal que discorre paral.
lela a la muralla permetent la circulació perimetral i desembocava en els accessos. Aquest carrer de 
circumval·lació defineix dos nuclis d’habitació a a costat i costat: d’una banda, un conjunt de vivendas 
recolzades contra el parament interior de la fortificació i, de l’altra, un segon barri d’edificacions en la 
banda oposada -pitjor conegudes-, entre el carrer i la plaça central. Altres carrers de recorregut més curt 
s’organitzen perpendicularment al vial de circumval.lació, tot permetent l’accés a les portes del recinte i la 
comunicació interna entre els barris perimetrals i l’espai central. 
Les vivendes són allargassades (2/4 m x 8/11 m), de planta rectangular o lleugerament trapezoïdal; 
comparteixen murs mitgers i estan condicionades en els extrems pel traçat curvilini de la muralla i del carrer. 
La seva evolució és complexa al llarg de les diferents fases de l’assentament, sense que pugui establir-se 
un model evolutiu lineal pel que fa referència a un major o menor grau de sofisticació en l’organització de 
l’espai interior i/o en la distribució de les estructures domèstiques documentades.

Tot i la tipificació de les cinc fases d’ocupació, els treballs arqueològics van revelar que la seqüència era 
més complexa des del punt de vista estratigràfic, ja que es van produir puntualment reformes i arranjaments 
que tan sols van afectar a uns determinats espais, la qual cosa va obligar sovint a precisar subfases en 
l’evolució del barri meridional (zona 4) on és va detectar en un primer moment, però que després s’ha vist 
que també s’estenia a altres zones del jaciment com la zona 11 i la zona 6, que després de la zona 4 són 
les que han estat subjectes a una major nombre d’intervencions arqueològiques.
Un del trets més destacats de l’urbanisme de Vilars és la planificació de la seva construcció. La planta del 
recinte, dibuixada amb cordill, presenta una forma de tendència ovalada formada per dues circumferències 
secants de 44,4 metres de diàmetre i dissenyades a partir d’un mateix eix. La longitud total és de 61 metres. 
Només en la façana oest, indret on s’ubica la porta principal, aquesta regularitat experimenta un canvi, 
potser relacionat amb el mateix accés.

• Els canvis urbanístics en les diferents fases d'ocupació

        Primera edat del ferro o Grup Segre-Cinca IV

Compren la fundació ex novo del poblat i una primera refacció urbanística que afecta a la modulació de les 
vivendes Des de la construcció inicial, l’assentament es dota d’un sistema defensiu format per una muralla 
reforçada per onze torres, un camp frisi i un fossat. L’accés al recinte es realitza per una porta principal 
situada a la façana est i una poterna a la banda oposada. Apareixen les primeres evidències de siderúrgia 
local. Dins d’aquest període trascorren les dues primeres fases ocupacionals del jaciment:
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• Vilars 0 (800/775-700/675 a.C)

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

• Vilars Ia i Ib (550/625-550/525 a.C)

La distinció entre els Vilars la i els Vilars Ib no pot expresar-se en termes de cronologia absoluta, sinó 
que es distingeix en base al desenvolupament de la pròpia seqüència. 
Els habitants del primer poblat es van instal·lar pels volts del 650, més probablement durant el tercer 
quart del segle VII a.C, construint les vivendes, la muralla torrejada i el camp frisi. A la vista de les 
impressionants defenses resulta sorprenent l’elecció de l’emplaçament del jaciment al vell mig de la 
plana, en un lloc que tan sols gaudiria de la relativa protecció del petit barranc que discorria per la 
zona nord. Els poblats més propers que disposaven de defenses similars són els “castros” sorians, 
tots ells situats en llocs estratègics i a una alçada mitjana per damunt dels 1.200 m.s.n.m. La fertilitat 
de les terres que envolten la fortalesa hauria pogut ser el motiu que justifiques l’esforç addicional 
que aquesta elecció comportava en l’intent de convertir Els Vilars I en una fortalesa inexpugnable. La 
seva excepcionalitat es certament remarcable en un context, el dels camps d’Urnes en general i el 
de la vall del Segre i del Cinca en particular, mancat de fortificacions.
A mitjans del segle VI, potser durant el tercer quart, la muralla va ser reforçada, afegint-li un mur 
per l’exterior. A peu de muralla s’havien començat a produir acumulacions de terra deixalles, però 
a partir de la construcció del folre extern (la muralla assolia els cinc metres d’amplada) és va 
accelerar la colmatació de la barrera de pedres clavades. D’altra banda, a l’interior de la fortalesa, 
les vivendes, rectangulars i força estretes (d’uns 20 metres quadrats), es disposaven amb parets 
mitgeres, recolzades perpendicularment al parament intern de la muralla i obertes a un ampli carrer 
empedrat. El pas dels anys es traduïa en refaccions dels paviments, modificacions funcionals de 
l’espai domèstic i el lògic procés de construcció/amortització d’estructures domèstiques com les llars, 
cubetes de recollida de cendres, escales o rampes d’accés al carrer, etc.

          Ibèric Antic (550/525-425/400 a.C)

La primera fase d’aquest període és la de Vilars II (550/525-450/425 a.C), que correspondria al període 
ibèric antic. Tot i que en aquest moment el perímetre no es modifica, hi ha una intensa activitat constructiva 
durant aquests anys, que permet distingir fins a tres subfases. És en aquest moment quan s’eliminarà 
la poterna oest i que es construeix la porta nord. La barrera de pedres clavades i el fossat es colmaten 
gradualment de terres i durant la primera meitat del segle V a.n.e ja es troben pràcticament fora de servei. 
Les vivendes es compartimenten més i doblen la seva superfície d’habitabilitat.

• Vilars IIa i IIb (550/525-425/400 a.C)

La construcció de noves vivendes a la zona 4 (barri sud), va ser la que va inaugurar la fase següent. A 
més a més l'aparició de ceràmica a torn també serà un dels indicadors del canvi. Les noves vivendes 
es van bastir damunt de l'arrasament i anivellació de les anteriors, però això i el lleuger biaix dels seus 
murs no va comportar un nou arranjament urbanístic i les cases van continuar delimitades pel mur 
interior de la muralla i l'esmentat carrer (zona 5 i zona 10). Més significatiu resulta el fet que en aquest 
moment desapareixen algunes parets mitgeres per donar pas a vivendes més espaioses. Sembla 
doncs estrany el fet que en aquest moment es veu reduït el nombre de cases fet que ens plateja 
un seguit de preguntes. Aquesta disminució d'unitats de vivenda implica una disminució del nombre 
de persones que viuen al jaciment?. En aquest cas que hauria pogut provocar aquesta disminució 
demogràfica?. Epidèmia, control demogràfic, abandó del poblat per un determinat col·lectiu de 
persones que ja no hi tenen cabuda?. I si és degut a l'últim factor, on van aquestes persones i com 
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es reubicarien en el territori?. Totes aquestes qüestions són difícils de resoldre ja que si bé aquesta 
fase és una de les millor excavades en extensió i la que ens ha proporcionat una millor informació 
tant pel que fa als materials (llavors, carbons, fauna, ceràmica, etc) com organització urbanística i 
defensiva, tenim moltes mancances pel que fa al territori i la interrelació d'aquest amb el jaciment i 
aquestes mancances ens limitaran al llarg de tot l'estudi i anàlisi del jaciment.
Finalment només dir que és en aquesta fase que és produeix un recreixement del terreny que va ser 
el que va inutilitzant progressivament la barrera de pedres clavades que acabarà colgada de terra 
en la seva totalitat.

            Ibèric Ple (450/425-350/325 a.C)

Les fases Vilars III (450/425-375 a.C) i Vilars IV (375-350/325 a.C) corresponen al període de l’Ibèric ple. Al 
centre del jaciment es construeix una gran cisterna amb corredor d’accés. Aquestes dues darreres fases del 
jaciment només es conserven al testimoni general que si ve l’activitat arqueològica és va iniciar durant les 
campanyes 1985 i 1986, és va deixar en atesa fins que els treballs arqueològics és van tornar a reprendre 
en les campanyes de 2009 i 2010.

• Vilars III (450/425-375 a.C) 

Suposa una profunda remodelació i reorganització urbanística sobre les restes de Vilars II. Aquests 
canvis sobretot afectaren a la distribució i orientació general dels espais de circulació. A l'exterior 
s'excava un gran fossat que malmet l'anterior i els talussos del qual es folren amb uns nous murs.
Cal dir que la fase de Vilars III pràcticament no ha estat excavada i aquest fent unit al fet que tan 
sols és conserva en la part del testimoni provoca una important manca d'informació al respecte. Així 
doncs és fa difícil poder anar gaire enllà pel que fa a la interpretació de les causes i condicions en 
que és van produir aquests canvis esmentats anteriorment. Sabem per observacions al testimoni 
general que la muralla i la torre continuaven protegint i delimitant el poblat, però l'espai interior es 
remodelà en profunditat, modificant el traçat dels carrers i en conseqüència els espais d'habitació, 
com es desprèn del fet de que a l'esmentat testimoni, l'espai de circulació estigui ocupat per una 
habitació o vivenda.

• Vilars IV (375-350/325 a.C) 

Correspon a l’ocupació que precedeix l’abandonament de la fortalesa. Tant l’organització urbanística, 
com les diverses evidències deixen entreveure una fortalesa que poc tindria a veure amb l’esplendor 
d’èpoques passades. Sembla que estem davant d’un període en que sembla que aquest model 
urbanístic i d’ocupació del territori estaria en crisi. Els motius i/o les causes que haurien provocat 
aquest nou ordre s’ens escapen. Durant aquest curt període, no és documenten canvis que afectin a 
les vivendes, el seu espai interior i les seves estructures. Així apareixen empedrats, nous paviments, 
envans, s’anul·len portes, etc; l’aspecte d’aquestes actuacions acostuma a ésser descuidat i de pitjor 
qualitat, suggerint una degradació de les condicions de vida, preludi de l’abandonament definitiu de 
l’espai.
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             La zona 4 (barri sud)

La zona 4 es presenta com un barri “residencial” format per diferents àmbits o espais delimitats per 
estructures, que mantenen una organització urbanística similar. Apareixen adossats a la muralla, orientats 
al nord i amb accés sobre el carrer est-oest (zona 6). Formen estructures simples, separades per murs 
mitgers i aparentment sense comunicació entre elles (veure fig. 4.10 i 4.11).
La seva excavació s’inicià l’any 1987, afectant llavors exclusivament als extrems meridionals d’aquestes 
habitacions. Continuada durant les campanyes següents, l’any 1988 es va poder delimitar el seu extrem 
septentrional i establir una primera i definitiva interpretació sobre la seva seqüència que evidenciava la 
superposició de dues fases diferents, caracteritzades per una profunda redistribució de l’espai habitable, 
mantenint però, com a constants urbanístiques el binomi carrer-muralla.
L’any 1989, es va procedir a l’excavació de les fases que llavors es pensava que eren les fundacionals 
(Vilars I), no serà fins l’any 1994 en que es mencionarà per primera vegada en els informes la constatació 
de l’existència del que si que és la fase fundacional (Vilars 0) descoberta precisament en aquesta zona.
Com a trets generals pel que fa a l’evolució urbanística d’aquesta zona podem dir que en un primer moment 
(Vilars 0) es coneixen dues cases de grans dimensions (sectors 14 i 15) i part d’una tercera (sector 12) 
que estan porticades. Les cases de Vilars 0 presenten unes majors dimensions (uns 30 metres quadrats 
de superfície en els casos documentats fins al moment), respecte a la fase que la segueix (Vilars I). En 

fig. 4.6 - Planta general de Vilars amb les zones estudiades marcades (elaboració pròpia).

4.1.4_4. Descripció general de les zones estudiades

Zona 4 (barri sud)

Zona 5 (carrer sud)

Zona 6 (tallers i magatzems)

Zona 7 (cisterna/pou)

Zona 10 (carrer nord)

Zona 11 (barri nord-oest)
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aquesta fase, el model de casa es modifica, a la vegada que s’avança la línia de façana. Les cases són 
llavors més estretes (8-9 x 2 m.) i presenten normalment portes cantoneres amb esglaons d’accés al carrer 
que se situa en una cota més elevada. Les llars apareixen sovint prop d’aquestes portes (sectors 1 i 2), tot i 
que també es construeixen en la part posterior (sectors 5 i 7), indicant la possible existència de xemeneies. 
En aquest moment és quan es va produint paulatinament una compartimentació d’aquests espais a través 
de la construcció de murs mitgers. Aquesta reorganització dels espais interns de les cases, va donar origen 
a un major nombre d’estances fet que podria estar reflectint un augment demogràfic al jaciment.
La fase Vilars II estava pràcticament arrasada i per aquest motiu la descripció dels seus sectors és limita a 
la documentació d’alguns murs i com a molt restes d’algun paviment. Tot i la poca informació conservada 
per aquest moment, el que si que sembla estar reflectint el registre és l’eliminació d’alguns d’aquests murs 
mitgers que és van aixecar en la fase precedent i l’ampliació de nou de l’espai habitable, ara les cases 
tornaran a tenir unes majors dimensions respecte al període anterior.

Tot i que la major part dels espais d’aquesta zona semblaven correspondre a unitats domèstiques a partir de 
la localització d’estructures relacionades amb aquest tipus de funcionalitat, com llars i banquetes, uns pocs 
presentaven elements que els distingeixen de la resta d’espais. Volem destacar especialment el cas del 
sector 4/12A (fig. 4.7), una habitació adossada a la muralla que quedava per sota del sector 7 que pertanyia 
a la fase Vilars I. Relacionades amb el paviment (P-218), van aparèixer un seguit d’estructures singulars 
que varen constituir una important novetat en el context de Vilars, àdhuc de tota la plana occidental durant la 
primera edat del ferro. Val a dir, abans de continuar que aquest espai semblava correspondre més a un lloc 
de treball especialitzat que a una casa comuna d’activitats domèstiques quotidianes. En el terç meridional i 
en el centre de l’habitació hi va aparèixer un forn (FR-225) que tipològicament semblava destinat a activitats 
metal·lúrgiques. A més en aquesta habitació hi van aparèixer diversos enterraments infantils. El primer (EN-
228) es va localitzar dins d’un estrat d’anivellament previ a la construcció del paviment (P-218). Als peus 
de la banqueta (BQ-222) i estant en funcionament el paviment, s’efectuen dos nous enterraments infantils 
en sengles fosses rituals. Un d’ells (EN-219), però, és un enterrament múltiple i simultani de tres perinatals 

Fig. 4.7 - Planta de la zona 4 on aperix el sector 4/12A (a l’extrem dret) (extret de López 2000).
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acuradament col·locats un recolzat sobre els peus de l’altre. El segon (EN-220) és un enterrament individual 
(Garcés et al. 1993; Garcés et al. 1994).

Només el sector 4/20A presentava estructures fornàries a la zona. Aquest estava format per una gran 
estança principal que també s’ha situat a la fase inicial de la fortalesa (Vilars 0). En aquest espai hi havia 
tot un seguit de forats de pal que semblaven organitzats al voltant d’una estructura central de combustió 
interpretada com a forn metal·lúrgic. Aquest forn (FR-428) se situava a la zona central del sector (Alonso 
et al. 2000).

De moment en cap dels sectors de les fases posteriors (Vilars I i Vilars II) s’han pogut documentar forns 
d’aquest tipus. En canvi, durant la fase Vilars I si que sembla que hi ha alguns espais amb diverses llars 
funcionant al mateix temps. El més destacat és el sector 4/75 (fig. 4.8) es que durant la fase Vilars Ia es 
va poder identificar el funcionament de P-87 i en relació amb ell, entre d’altres estructures, la Llar (LL-88) 
construïda a l´est del sector i la LL-38 (Garcés et al. 1990). Posteriorment el paviment P-46 de la fase Vilars 
Ib tenia associades les estructures que hi estaven relacionades es van documentar durant la campanya de 
1990. Fou el cas de la llar LL-43 i els forats de pal FO-44, FO-45 i FO-53; també coetània de la llar LL-58 
(Garcés et al. 1991). A més a més aquest sector també contava d’una fossa (FS-79) amb restes de fauna 
corresponents a un porc.

En aquest sentit també cal destacar la presència en alguns d’ells de dipòsits tancats sota paviment al llarg 
de totes les fases, però aquest aspecte serà tractat de manera monogràfica i en detall en el capítol VIII, 
motiu pel qual no ens estendrem aquí en descriure aquests fets.

5. Aquest sector va estar sotmes a multiples reinterpretacions a mesura que s’excavava d’aquesta manera durant les campanyes de 1987, 1988 i 1989 
s’havia interpretat com un espai de la fase Vilar I, durant la campanya del 1990 encara és dubtaba de si situar-lo dins la fase Vilars Ia o Vilars Ib. No 
va ser fins a la intervenció del 1991 que és va clarificar la situació i és va poder incloure aquest sector definitvament dins la fase Vilars Ib (Garcés 
et al. 1991).

fig. 4.8 - Planta de la zona 4 on apareix el sector 4/7 (extrem dret) (extret de López 2000).
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Zona 4
sector fase fauna Referència observacions

1 Vilars I x Garcés et al. 1987/1988/1989
2 Vilars Ib x Garcés et al. 1987/1988/1990; Garcés et al. 1990
3 Vilars I x Garcés et al. 1987/1988/1989
4 Vilars IIa x Garcés et al. 1990
5 Vilars IIa x Garcés et al.1987/1988/1989; Garcés et al. 1990
6 Vilars I x Garcés et al. 1987/1988/1989; Garcés et al. 1990
7 Vilars Ib x Garcés et al. 1991
8 Vilars II x Garcés et al. 1987/1988/1989, Garcés et al. 1993
9 Vilars II x GIP 1998

10 Vilars I x GIP 1998; Alonso et al. 1999b

11  -  - no apareix al 
registre 

12 Vilars 0 x Garcés et al. 1993; Garcés et al. 1994
13 Vilars 0 Garcés et al. 1994)
14 Vilars 0 x Garcés et al. 1994 i Garcés et al. 1995
15 Vilars 0 x Garcés et al. 1994
16 Vilars 0 x Garcés et al. 1991
17 Vilars I x GIP 1998; Alonso et al. 1999
18 Vilars II x GIP 1998
19 Vilars 0b x Alonso et al. 1999
20 Vilars 0a x Alonso et al. 2000
21 Vilars 0b x Alonso et al. 2000
22 Vilars II Alonso et al. 1999
23 Vilars 0 x Alonso et al. 1999
24 Vilars II x Alonso et al. 2006

25 Vilars II x Alonso et al. 2002b; Alonso et al. 2002c; GIP 2004; Alonso et al. 
2005

26 Vilars I Alonso et al. 2006
27 Vilars II Alonso et al. 2006
28 Vilars II Alonso et al. 2006
29 Vilars I Alonso et al. 2006
30 Vilars 0 Alonso et al. 2006
31 Vilars II Alonso et al. 2006
32 Vilars I Alonso et al. 2006
33 Vilars I Alonso et al. 2006

Fig. 4.9 - Taula amb els sectors de la zona 4 i marcat amb una X aquells amb presència de conjunts faunístics estudiats.
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Fig. 4.10 - Plantes zona 4 per a la fase Vilars II i Vilars I (elaboració pròpia).Figura
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Figura
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            La zona 5 (carrer sud)

La zona 5 és l’àrea compresa entre el barri sud (zona 4) i els espais centrals (zona 6). Es defineix com un 
carrer Est-oest gairebé paral·lel a la muralla tot i que manifesta una certa tendència més curvilínia que no 
pas rectilínia, d’una amplada màxima de 1,75 metres i mínima de 1,35 metres (veure fig. 4.13).
L’excavació es va iniciar l’any 1988 amb la identificació de quatre estrats (UE 5001 a 5004), a la seva 
meitat més occidental on també és va posar al descobert un enllosat de pedres planes que constituïa una 
pavimentació grollera (P-34). La intervenció de 1989 va permetre definir un conjunt de pedres d’aquest sector 
com un nou enllosat que cobria tot l’ample del carrer amb pedres no excessivament grans ni desbastades, 
però que en la seva disposició deixen pocs intersticis. La posició estratigràfica d’aquest curiós enllosat 
indicava una suau pendent est-oest. Per sobre de l’empedrat del carrer es van distingir dos unitats més, 
vinculades a la seva colmatació, amb presència de material ceràmic relativament abundant, en particular a 
mà però vinculable encara a la fase Vilars II. 
Els primers nivells basals, anteriors a la fundació del poblat, es van assolit en un petit sondeig en l’extrem 
oriental de l’àrea excavada durant la campanya del 1996. Es tractava d’un estrat (UE 5036) de llims de colra 
marró clar que també s’havia identificat en altre indrets de la zona 4 (Garcés et al. 1996).

Zona 5
sector fase fauna Referència

1 Vilars II x Junyent 1989; Alonso et al. 
2006

2 Vilars II x GIP 1998
3 Vilars II x Garcés et al. 1985
4 Vilars I x Alonso et al. 2006
5 Vilars 0 x Alonso et al. 2006
6 Vilars II GIP 1998
7 Vilars I Alonso et. al. 2006
8 Vilars 0 Alonso et al. 2006

• Sector 5/1 (Vilars II) (1989) (1996)
Aquest sector era el que incloia els nivells corresponents a la refacció pròpia de Vilars II. Es tractava 
d’una capa de preparació (UE 5018) i d’un enllosat posterior (P-34).6 Tanmateix és van poder 
identificar parcialment petites refaccions a la part nord del carrer (UE 5019 i 5010).

Val la pena apuntar que exceptuant els nivells de Vilars II, pràcticament hortizonatals, la resta de 
nivells de ciruclació presetaven una doble pendent vers el nord i vers l’oest .

• Sector 5/2 (Vilars II) (1998)
L’excavació de l’espai de circulació (sector 5/2) que discorria davant de la zona 4 va ser molt puntual, 
afectant exclusivament uns 2,5 m. del seu traçat. 

Al llarg d’aquest període el carrer estava delimitat per la façana del sector 4/18 al sud (M-320) i els 
murs (M-360 i M-361) de la zona 6 (sector 6/16) al nord. 

El darrer nivell de circulació assolit (P-322) corresponia a un enllosat que possiblement es corresponia 
amb el paviment de característiques similars (P-34) excavat durant campanyes anteriors en el sector 
5/1. Damunt d’aquest nivell es van documentar molt puntualment altres dos enllosats (UE 5040 i 
5039) que palesaven l’ús perllongat d’aquesta via i responien a succesives refaccions. 

6. Aquest sector és el que segueix al sector 5/4 per a la fase Vilars I i 5/5 per a la fase Vilars 0 consecutivament.

Fig. 4.12 - Taula amb els sectors de la zona 5 i marcat amb una X aquells amb presència de conjunts faunístics estudiats.
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• Sector 5/4 (Vilars I)(1996)
Els treballs següents corresponien a la refacció general de l’urbanisme pròpia de la fase Vilars I. 
En primer lloc, es va efectuar un gruixut reompliment (UE 5024) que segellava totes les estructures 
anteriors i que s’adaptava a la nova configuració de les vivendes d’aquesta fase. El nivell de circulació 
(P-305), que és va poder observar damunt d’aquest estrat de preparació, es presentava amb un 
enllosat molt precari (practicament inexistent) i deixava entreveure d’una banda la presència d’una 
espècie de banqueta (UE 5022) adossada a la façana del sector 2 i de l’altra una “llengua” de carbons 
i matèria orgànica davant la porta d’accès a aquesta mateixa vivenda (UE 5021), que corresponen a 
les deixalles expulsades durant les successives netejes efectuadaes a l’interior de la casa.

• Sector 5/5 (Vilars 0) (1996)
Els nivells basals, anteriors a la fundació del poblat, sols es van assolir en un petit sondeig en 
l’extrem oriental de l’àrea excavada. Es tractava d’un estrat (UE 5036) de llims de color marró clar 
que havia estat identificat ja en altres indrets de la zona 4.

Aquest sondeig va permetre observar que encara restaven uns 30 cm. de potència estratigràfica al 
dessota del nivell on roman actualment aturada l’excavació del carrer en la seva part est. Aquesta 
potència és sense dubte més considerable en la banda oposada, si tenim en compte que els diferents 
nivells de circulació presentaven una forta pendent vers l’oest.

En aquest indret, els treballs és van aturar amb l’excavació d’un gruixut nivell de reompliment (UE 
5033) que es relacionava amb la construcció del darrer nivell de circulació atribuible a la fase Vilars 
0 detectat (P-316). El paviment estava constituït per una capa d’argila verda (UE 5030) que sols 
s’observava a la part oest de l’area excavada, la qual presentava (com ja indicavem) una estratigrafia 
diferent de la resta, degut a la topografia del propi carrer. Una petita refacció d’aquest nivell de 
circulació es va efectuar mitjançant l’aportació d’una minsa recàrrega (UE 5031) i la construcció d’un 
nou sòl (UE 5032).

Un altre paviment d’aquesta mateixa fase (P-306) va aparèixer al conjunt de l’àrea excavada construït 
de manera més sòlida amb la col·locació d’un enllosat de pedres calcàries (UE 5028) i una capa 
d’argila de color verdós en el moment de l’excavació (UE 5027).

• Sector 5/6 (Vilars I i II) 
L’excavació d’aquest sector del carrer ha estat condicionada per l’existència, a l’oest, del marge-
testimoni. En realitat, es tracta de la continuació del carrer de circumval·lació que delimita pel nord 
el barri meridional de vivendes de la fortalesa durant les fases Vilars 0, I i II (zona 4). Encara que el 
seu límit oriental resta fixat pel carrer en direcció est-oest que mena a la porta principal (zona 14, 
sector 1), la connexió entre ambdós vials no és gens clara, durant la fase Vilars II, degut al grau 
d’arrasament de les estructures conservades (GIP 1998).
L’excavació roman aturada sobre un paviment de lloses horitzontals, parcialment excavat (P-353, 
UE 5044), que es recolzen en el mur de façana de les vivendes de la zona 4 (M-351, UE 4594). 
L’enllosat, molt probablement pertanyent a la fase Vilars I, es relaciona amb una sèrie de pedres 
verticals clavades (UE 4596) per davant de l’elevació de M-351 i està cobert per una capa d’argiles 
compactes amb material constructiu reaprofitat (UE 5043 = 14006) que fa la funció de reompliment i 
preparació del següent nivell d’ús. Aquest últim, de coloració verdosa i amb gran quantitat de matèria 
orgànica carbonitzada (UE 5042 = 14005), correspon a la fase Vilars II, es conserva millor en la zona 
de contacte amb el testimoni i es caracteritza per la presència de materials ibèrics a torn d’aparença 
antiga. El paviment del carrer, en aquest cas sense enllosar, es relaciona amb els murs de la zona 6 
que delimiten el sector pel nord (M-344, UE 6101 i M-343, UE 6100) i té contacte físic amb M-348 (UE 
4592), mur perpendicular a la muralla -parcialment delimitat-, que funcionarà com a paret mitgera 
d’una de les vivendes de Vilars II conservada sota el testimoni (GIP 1998).
El sector aparegué cobert per un potent estrat de terres superficials, en la seva major part provinents 
de la part alta del testimoni, remogudes pels treballs agrícoles (UE 1040).
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• El sector 5/7 (Vilars I) 

L’obertura en extensió del quadrant sud-occidental del recinte interior de la fortalesa ha comportat, 
també, l’actuació puntual en l’extrem oest del ramal sud del carrer perimetral (sector 5/7). Aquesta 
àrea de la xarxa viària ja havia estat intervinguda durant les excavacions anteriors (Alonso et al. 
2001; GIP 2004).
Fruit d’aquelles actuacions inicials va plantejar-se una hipòtesis interpretativa que proposava una 
organització de l’espai de circulació d’aquesta àrea en forma de petita plaça o espai obert (Alonso et 
al. 2004, 14). Durant la campanya del 2006 va permetre documentar la bateria d’habitatges de l’angle 
sud-oest amb llurs façanes conservades lleugerament enretirades -almenys atribuïbles a la fase 
Vilars I-, així com la millor definició de l’ala oest del barri central (zona 6), confirmarien la hipòtesi d’un 
carrer perimetral més ample i espaiós. És així com, l’eliminació del petit passadís nord-sud (UE 4730) 
i les tasques de neteja (UE 5050 i UE 5051) i l’aprofundiment dels treballs d’excavació realitzats 
l’any 2004 han permès la identificació d’un espai de circulació parcialment enllosat (P-868, UE 5052: 
enllosat) que s’estenia davant dels murs de façana dels sectors 4/28, 4/29, 4/30 i 4/31. Però, a més 
a més, l’existència d’una àrea a cel obert de dimensions més grans també podria vincular-se amb 
l’existència, almenys durant la fase Vilars I, d’una canalització, que des de la confluència dels ramals 
sud (zona 5) i nord (zona 10) del carrer perimetral, drenaria i evacuaria l’aigua acumulada en aquesta 
placeta fins a fora les muralles (Alonso et al. 2006).

• El sector 5/8 (Vilars 0) 

Com s’ha assenyalat anteriorment, l’actuació en l’extrem septentrional de l’estança 4/32 ha permès 
la documentació d’una àrea enllosada que s’entrega just al nord del mur M-849, el qual s’interpreta 
com la façana de l’habitatge de la fase Vilars 0. Pel que fa al paviment enllosat (P-869, UE 5053) es 
defineix com un passadís en sentit nord-sud de forma rectangular, d’unes dimensions aproximades 
d’1’50 m d’amplada per 1’40 m de llargada i que té continuïtat en direcció nord sota l’estratigrafia del 
carrer de Vilars I/II que encara resta per excavar.
Així mateix, la nova neteja de l’àrea de davant dels habitatges 4/24 i 4/25 ha evidenciat que l’enllosat 
identificat en les anteriors intervencions presenta unes característiques homòlogues a l’aparegut 
enguany davant el mur M-849. Aquest paviment (P-870, UE 5054) també s’estructura en forma de 
passadís en sentit nord de planta rectangular d’uns 1’50 m d’amplada i 0’60 m de llargada que, 
aparentment, conflueix al carrer perimetral que, igualment, té continuïtat sota l’estratigrafia que resta 
per excavar. A aquestes estructures es vincularia un possible forat de pal amb tres pedres de falca 
que indicaria l’existència d’un porxo en la part davantera de l’habitacle (Alonso et al. 2006)
La relació entre els paviments P-869 i P-870 la manifesta un nivell verdós de sedimentació – encara 
per excavar – que passa per sota el mur M-847 i que evidenciaria la sincronia d’ambdós enllosats. 
Tant l’un com l’altre s’interpreten com els accessos als habitatges de Vilars 0 des del corresponent 
carrer perimetral que, durant el període fundacional de la fortalesa – i com d’altra banda ja s’ha 
documentat en al barri nord-occidental (zona 11) – discorre una mica més proper a la muralla, de 
manera que els habitatges de Vilars 0 tenen – en relació a les cases de les fases posteriors – les 
façanes més reculades i, en conseqüència, una llargària menor.
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Fig. 4.13 - Plantes zona 5 per a la fase Vilars 0, Vilars I i Vilars II (elaboració pròpia).



128

4.1 Contextualització del jaciment: La Fortalesa com a resultat d’un procés d’evolució socio-cultural

         La zona 6 (espais centrals)

Aquesta zona, se situa entre la plaça central (zona 7) i els carrers (zones 5 i 10) que discorren entre bateria 
d’estances curtes adossada a la muralla. Les primeres excavacions en profunditat van posar al descobert 
l’existència d’algunes estructures muraries, molt malmeses, adscrites al moment més recent de l’horitzó 
ibèric antic (fase Vilars IIc). Aquestes estructures que es localitzaven puntualment al sud-oest de la zona 
redefinien petits sectors que es van posar en relació amb el moment de trànsit entre Vilars II i Vilars III i la 
nova organització de l’espai central i la construcció de la bassa-pou (veure fig. 4.16 i 4.17).

• Barri interior situats al sud-est (part oriental)

En aquest cas tots el nivells semblaven pertànyer a la fase Vilars IIb, que ratificava la intensa activitat 
constructiva palesa durant el període ibèric antic (3 subfases) en el conjunt de l’àrea fins ara explorada a 
l’interior de la fortalesa (Alonso et al. 2001).

• Vilars IIa: 6/27, 6/28, 6/29, 6/30
• Vilars IIb: 6/22, 6/23, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/24
• Vilars IIc: 6/18, 6/11, 6/25, 6/26

D'aquesta zona volem destacar la presència de diversos sectors quadrangulars que presentaven nivells 
d'ús formats per paviments enllosats com són el sector 1, 3, 5. Per les seves reduïdes dimensions s'ha 
plantejat la hipòtesis de que es tractessin d'espais d'emmagatzematge, treball i inclús a allotjar alguns 
animals de talla mitjana.

• Barri interior situat al nord-oest (part occidental)

Els treballs d’excavació estratigràfica en profunditat s’endegaren l’any 2004, concentrant-se en la part 
occidental del jaciment, en l’àrea situada aproximadament davant i al nord-est de la porta de la façana oest 
de la fortalesa (PT-249). Després de la campanya de l’any 2004, ja va ser presentat el corresponent informe, 
centrat bàsicament en la descripció de l’arquitectura i l’urbanisme observat desprès de una neteja exhaustiva 
dels primers nivells, en molts casos encara remoguts, que cobrien aquesta zona. Recuperant aquesta 
informació i afegint-hi l’obtinguda l’any 2005 i 2006, podrem fer més entenedora la complexa seqüència en 
aquest indret, degut a dos processos postdeposicionals que han malmès i modificat considerablement la 
disposició original de les restes: el basculament del conjunt d’estrats i estructures cap al centre del poblat 
(és a dir cap a l’est) i l’arrasament dels mateixos en la part occidental del barri (és a dir la seva façana oest, 
la qual restava més enlairada que la part oposada).
Cronològicament, els nivells excavats semblaven correspondre majoritàriament a les fases Vilars IIb i IIa, 
sense que encara els estrats assolits fossin sincrònics en tots els sectors i sense excloure puntualment 
nivells més antics (Alonso et al. 2006).
Des del punt de vista urbanístic, també es van poder documentar dues novetats significatives com el d’un 
accés des del carrer (zona 5), cap a l’interior de la plaça (zona 7), separant doncs la zona 6 en dues parts i 
permetent la circulació cap a la porta oest (PT-249). L’altra dada va ser la constatació, encara molt puntual 
i hipotètica, de què tota la superfície observada d’aquest espai central hagués pogut gaudir d’altres àmbits 
construïts a l’est de la zona 6, que la farien menys extensa.
Des del punt de vista funcional es confirma, com succeïa en els àmbits de la mateixa zona situats davant 
de la zona 4, en la part sud de la fortalesa, la seva vocació d’espais de treball, producció i possiblement 
emmagatzematge. Un dels exemples més significatius és el del sector 6/38 on es va documentar un sòl 
vermellós (UE 6404) fruit de la intensa activitat de combustió detectada en la sala, la qual podria estar 
en relació amb un taller per a l’extracció de mica7. l’àmbit presentava una gran quantitat d’ estructures 
tipus llars i cubetes, amb la qual cosa podria suposar-se que el granit deuria de sometre’s a un proces 
d’escalfament per triturar-lo més fàcilment i tamisar posteriorment la mica (Alonso et al. 2006). Tot i així 
aquest sector encara no s’ha acabat d’excavar, de manera que caldrà esperar a l’excavació del conjunt 
d’aquestes estructures per poder verificar aquest tipus d’activitat productiva, ara per ara indocumentada en 
el món ibèric. 
 

7. En l’estat actual de la recerca, no és possible afirmar categòricament aquesta funció, però les primeres anàlisis efectuades per Jacek Wierzchos 
al Servei de microscòpia de la UdL sobre mostres d’algunes de les concentracions aparegudes en demostren que en tots el casos es tracta de biotita, 
amb alguna inclusió de feldspats, amb la qual cosa provindria de roques granítiques.
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En canvi, hi havia un àmbit que semblava desentonar una mica amb la dinàmica general de la zona. 
El sector 6/13 (fi g. 4.14) era un espai força singular i que tindria dues fases constructives, ambdues 
delimitades pels murs (M-149 (nord), M-488 (oest) i M-437 (sud)). Les seves dimensions eren de 7,9 m. en 
direcció nord-sud i més de 5,5 m. en direcció est-oest, característica que diferenciava el sector 6/13 de la 
resta d’habitacions excavades a l’espai central, ja que eren habitacles més petits i quadrangulars respecte 
als dels dels barris adosats a la muralla. La Campanya de l’any 2002 va posar al descobert la major 
part d’estructures i refaccions, d’aquest sector tan singular entre les que destaquem la descoberta d’una 
banqueta (BQ-467) contemporània a BQ-430 i adossada al mur sud (M-437), l’aparició d’una llar central de 
tipus “pell de brau”, l’excavació del mur mitger (M-545) i d’un possible pilar o banqueta de tovots (EC-569) 
adosat a M-545 (Alonso et al. 2002b i c; GIP 2005). En aquest sector també s’hi van localitzar dos fosses 
(FS-574 i FS-461) amb faunístiques corresponents a súids.

A mode de resum, es pot afi rmar que el sector 6/13 tenia dos moments d’ocupació diferenciats. La fase 
més antiga destacada per la compartimentació en dos espais del sector, el més occidental dels quals 
només presentava restes d’un possible pilar o banqueta i d’un nivell d’ocupació. El moment més recent 
es caracteritzava per una habitació de grans dimensions amb tres elements principals: dues banquetes 
corregudes d’est a oest i adosades als murs nord i sud respectivament, i una gran llar central tipològicament 
singular en el marc del poblat. I pel que fa a la cronologia, tant les evidències estratigràfi ques com el 
material trobat durant l’excavació mantenenien al sector 6/13 en la fase Vilars IIa, és a dir, en l’Ibèric Antic 
(primera meitat del s. VI a. de la n. e.) (Alonso et al. 2002b; Alonso et al. 2002c). 

Uns altres espais singulars van ser exhumats durant la campanya de 1992 en el que en aquell moment 
es va anomer el sector 6/6. En aquest sentit volem destacar la troballa adossada al fet complexe EE-151, 
d’una estructura de forn FR-177, delimitada pels murets M-206 (nord-sud) i M-207 (est-oest). Aquest darrer 
posseia una obertura al centre (UE 6075), possible boca de forn. La compresió del funcionament de les 
dues estructures del sector 6 es va completar amb la detecció en EE-1518 d’un pas a l’est del mur M-151 
(UE 6037), que va ser desobturat amb l’excavació d’un nivell de terra argilosa sota les pedres que barraben 
el pas (UE 6079) (Garcés et al. 1993).

8. Aquesta estructura també va estar sotmesa al mostreig, amb quatre mostres provinents dels nivells que reblien el seu intereior amb una densitat de 
restes superiors a la del forn que suposaven el 43,8 de restes per 10 l., essenta la major la unitat 6027 amb 64,3 restes per 10 l.. En aquesta estructura 
es van identifi car practicament els mateixos taxos que en l’anterior i el mateix per a les plantes silvestres (Alonso 1997, 227).

0  1m

BQ-430M-149

M-437

M-448

ES-529
LL-546

BQ-467

P-575

Els Vilars 2002
Planta de detalle del sector 6/13

Fig. 4.14 - Planta del sectors 6/13 (GIP 2002).
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Zona 6
sector fase fauna Referència Observacions

1 Vilars IIb Alonso et al. 2000
2 Vilars IIb Alonso et al. 2000
3 Vilars IIb x Garcés et al. 1993; Alonso et al. 2000

4 Vilars IIb x Garcés et al. 1991; Garcés et al. 1992; 
Alonso et al. 2001 

5 Vilars IIb x Garcés et al. 1991; Alonso et. al. 2000
6 Vilars IIa x Garcés et al. 1993
7 Vilars IIb x Alonso et al. 2000
8 Vilars III-IV Garcés et al. 1991; Garcés et al. 1992 Aquestes fases s’han conservat a l’est del sector
9 Vilars IIb x Alonso et al. 2000; Alonso et al. 2001
10 Vilars IIb x Alonso et al. 2001
11 Vilars IIb Alonso et al. 2000
12 Vilars IIb x Garcés et al. 1992

13 Vilars IIa x Alonso et al. 2000; Alonso et al. 2001; 
Alonso et al. 2002c

14 Vilars IIa Alonso et al. 2000

15  -  - Al registre apareix dins la Campanya de 1999, 
però no apareix descrit a la Memòria

16 Vilars II GIP 1998
17 Vilars IIb x Alonso et al. 1999
18 Vilars IIc x  Alonso et al. 1999; Alonso et al. 2000
19 Vilars IIa Alonso et al. 1999
20 Vilars II x Alonso et al. 1999

21 Vilars II x  - Ens consta que fou excavat durant la campanya 
del 2002 però no apareix descrit a la memòria

22 Vilars IIb x Alonso et al. 1999; Alonso et al. 2000
23 Vilars IIb x Alonso et al. 1999
24 Vilars IIb Alonso et al. 2000
25 Vilars IIc Alonso et al. 2000
26 Vilars IIc Alonso et al. 2000
27 Vilars IIa Alonso et al. 2000
28 Vilars IIa Alonso et al. 2000
29 Vilars IIa Alonso et al. 2000
30 Vilars IIa Alonso et al. 2000
31  -  - sector que no apareix al registre

32 Vilars IIb x Alonso et al. 2001 sector que no apareix als informes però si al 
registre, hi han 3 UEs descrites.

33 Vilars II x Alonso et al. 2001 Apareix a l’index de l’informe però després no 
està descrit.

34 Vilars II? x
sector que no apareix als informes però si al 

registre. En aquest sentit sembla que fou excavat 
durant les campanyes de 2001 i 2002.

35 Vilars IIb GIP 2004
36 Vilars IIa GIP 2004; Alonsto et al. 2006
37 Vilars IIa GIP 2004; Alonsto et al. 2006
38 Vilars IIa x GIP 2004; Alonsto et al. 2006
39 Vilars IIb x GIP 2004; Alonsto et al. 2006
40 Vilars IIb x GIP 2004; Alonsto et al. 2006
41 Vilars IIb x GIP 2004; Alonsto et al. 2006
42 Vilars IIa x Alonso et al. 2006

Fig. 4.15 - Taula amb els sectors de la zona 6 i marcat amb una X aquells amb presència de conjunts faunístics estudiats.
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Fig. 4.17 - Planta zona 6 per a la fase Vilars IIc (elaboració pròpia).
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            La zona 7 (cisterna/pou)
 
La cisterna és i ha estat un dels elements emblemàtics de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. La seva 
monumentalitat i el fet de ser una obra aparentment d’ús comunitari la converteixen en un element més 
de reflexió sobre la capacitat dels seus constructors, de reservar-ne l’espai, d’organitzar i concentrar una 
significativa força de treball per a la seva construcció, tot reforçant la nostra hipòtesi de la fortalesa com a 
centre de poder. 
Sobre la cisterna n’havíem parlat més en els nostres treballs de difusió i presentació al públic que en la 
pròpia comunicació científica, car la seva excavació ha estat llargament ajornada deguts als inconvenients 
tècnics que suposa (freatisme, impossibilitat d’excavació amb mitjans mecànics, dificultat del transport de 
terres...)
La interpretació històrica i arqueològica de la cisterna ha girat entorn a set idees principals: 

• Arriba a les aigües subterrànies però també recull l’aigua de la pluja.

• El seu baixador permet un fàcil accés a la cota canviant de l’aigua tant a les persones com als 
animals.

• Fou construïda a finals del segle V a.n.e.

• El seu baixador entregaria al carrer que hi hauria durant Vilars III entre el testimoni i la Porta Nord

• Possiblement es construeix amortitzant-ne una altra de més antiga

• És un tipus d’estructura coneguda i extensament utilitzada al territori des de del Bronze Final fins 
a l’actualitat

Abans d’abandonar la fortalesa decideixen voluntàriament amortitzar-la amb un rebliment intencionat de 
pedres i terra. La cisterna dels Vilars fou descoberta l’any 1990, durant les tasques d’ampliació cap al nord 
de l’espai excavat. En aquells moments l’àrea coneguda es reduïa a un sector de la muralla --amb el camp 
frisi al davant-- i a la part del barri d’habitat que s’hi adossava. Uns anys abans (1985) s’havia realitzat 
una reduïda cala amb mitjans mecànics al sud de la cisterna --just al rebliment del seu mur-- i el munt de 
pedres descobert va escapar-se a la nostra comprensió. És més, va ser interpretat com a indici del profund 
arrasament sofert per la fortalesa.

Fig. 4.19 - Dues fotografies de la primera intervenció arqueològica 
a la meitat est de la cisterna entre els anys 1990 i 1991 (extret de 

GIP 2008, 15).

Fig. 4.18 - Dues fotografies generals de la cisterna, un cop 
excavada en extensió i delimitada l’any 1995 

(extret de GIP 2008, 16).
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Un cop descobert l’espai central i les seves primeres estructures associades, la Zona 7 fou individualitzada 
per a sistematitzar-ne la descripció de la seva estratigrafia i arquitectura. L’any 1990 es definí el Sector 7/1 
per a l’interior de la cisterna i el Sector 7/2 pel que semblava un enllosat al seu voltant. Fou identificada com 
a Fet Arqueològic (CS-74) i s’inicià la seva excavació. En aquells moments es considerava una estructura 
antiga (Vilars I) que funcionava al llarg de tota la vida de la fortalesa (Garcés et al. 1993, 18).
L’any 1991, es feu evident que, l’estructura havia estat arrasada per a permetre el cultiu de la finca on es 
troba i que el que havia estat considerat com a enllosat són, de fet, les elevacions i rebliment de les seves 

Fig. 4.20 - Fotografia dels treballs arqueològics efectuats a la cisterna 
durant la campanya de setembre de 2008 (foto Enric Tartera).

Fig. 4.21 - Fotografia de la cisterna un cop finalitzada la campanya 
d’excavació de setembre de 2008 (foto Enric Tartera).

La fortalesa dels Vilars d’Arbeca

Zona 7

7/1

7/2

7/3

7/2

0 10 m.

NordVilars III (450/425-375 a.C)

Fig. 4.22 - Planta zona 7 fase III (elaboració pròpia a partir de la planta genral GIP 2009).
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parets laterals. La novetat més interessant, però, fou el descobriment del passadís d’accés a la cisterna 
(Sector 7/3) realitzat en ampliar encara més al nord l’àrea oberta a l’excavació. La relació estratigràfica 
entre el passadís i el Sector 6/8 aportava un nou element clau de comprensió de l’historia de l’estructura: la 
seva construcció era més moderna (Vilars III) (Garcés et al. 1994, 34).
No va ser fins al novembre de 1999 que es procedí a netejar i documentar les estructures seccionades per 
l’arrasament agrícola. Això permeté completar la planta de la cisterna i observar almenys parcialment el seu 
negatiu d’excavació.

La campanya de 2008 va ser la que va que va suposar l’avenç més important en el coneixement d’aquesta 
estructura. L’excavació es va centrar en l’interior de la cisterna (Sector 7/1) i en el seu baixador (7/3). En un 
primer moment es va endegar l’excavació decidida del que restava de l’estrat de rebliment de llims i argiles 
marrons (UE 7.002 = 7.056 = 7.070) --poc menys de 4 metres de potència en total-- al mateix temps que 
s’anaven excavant els nivells del baixador. Tot i que puntualment es va assolir l’estrat geològic sobre el que 
es bastia l’arquitectura de la cisterna, no es va poder completar el seu buidament estratigràfic en extensió. 
Els paràgrafs següents contenen la informació recopilada i l’estudi de l’estructura duta a terme per Enric 
Tartera i Ares Vidal, que varen esser els responsables d’excavar l’estructura durant la campanya de l’any 
2008. 

Arquitectura i estratigrafia de la cisterna

La cisterna de la Fortalesa dels Vilars (CS-74) és una estructura extensa i relativament complexa que 
almenys presenta una refacció important –tot i que no generalitzada– en la seva arquitectura. Com ja s’ha 
dit anteriorment, el registre d’aquesta es troba organitzat en dos sectors diferenciats: interior (Sector 7/1) i 
baixador (Sector 7/3).

• Sector 7/1:La construcció de CS-74 (Mitjans s. V a.n.e.) 
Tal com correspon a les estructures excavades, la primera acció antròpica que implanta i defineix la cisterna 
és el seu buidament (UE 7.017 ~ 7.018). Es tracta d’una profunda excavació –quasi set metres des de les 
cotes de Vilars III– que arriba amb escreix al substrat oligocènic (UE 7.079). La boca d’aquest buidament 
pre-dibuixa la morfologia de la construcció: una àrea circular d’uns 12 metres de diàmetre amb una extensió 
quadrangular cap al nordest de 7 metres d’ample i almenys –cal recordar que no es conserva el contacte 
entre la cisterna i el carrer que connecta la Porta Nord i el carrer del testimoni– 8 metres de llarg. El perfil del 
buidament sembla ser esglaonat, tal com va poder documentar-se l’any 1999 a l’oest de la cisterna i com 
sembla suggerir allò que hem observat a la base del sondeig de drenatge d’enguany. Aquest esglaonament 
genera la diferència entre el diàmetre del buidament (aprox. 12 m.) i del diàmetre útil de l’estructura (uns 
6 m.) i podria ser una solució tècnica per a permetre una major seguretat a les tasques d’excavació fins 
la profunditat requerida. Encara no hem atès el fons de la cisterna a la seva part central, on sembla que 
sigui sensiblement més fonda –possiblement s’arribi a la cota -6 m en relació al punt 0.– vists els forts 
pendents que presenta l’estratificació al seu interior. Pel que respecta a la datació d’aquest retall i l’inici de 
la construcció de la cisterna poc podem avançar enguany del que es va veure l’any 1999. Resta doncs la 
datació proposada de mitjans del segle V a.n.e. i esperar que la recerca entorn la cisterna ens aporti més 
dades.
Delimitant l’àrea útil de la cisterna (Sector 7/1) –d’entre 6 i 7 m. de diàmetre–es construeix, sobre un dels 
esglaons del retall a les margues grogues, un mur força atalussat (M-160) i de planta circular. Aquest és 
constituït per una elevació en pedra lligada amb terra (UE 7.004) que ha conservat més de cinc metres 
d’elevació. Presenta un aparell irregular en el que s’hi observen les filades de manera força clara. Les 
pedres, principalment sorrenques, semblen una mica més grans –sobretot més allargades– a la part inferior 
del mur. L’espai entre el parament i el retall es reblert principalment amb pedres (UE 7.005) però en la seva 
part superior s’han observat també diferents estrats (UE 7.019, UE 7.020, UE 7.022 i UE 7.021).
Per sobre de la part inferior de l’elevació de M-160 (a aprox. -3,30 m del punt 0.) s’obre el passadís (UE 
7.083: Negatiu d’obertura), que ha de permetre baixar a la cisterna, amb la construcció de dos murs –M-159 
a l’oest i M-158 a l’est– que delimitaran l’espai del baixador (Sector 7/3). Aquests tenen un arrencament 
molt recte, en direcció nordest-sudoest per a, molt a prop de la part baixa del passadís, girar suaument cap 
al sud.
La paret occidental (M-159) la construïren amb una elevació (UE 7.010) paramentada a una sola cara i 
amb un rebliment de pedres que no hem individualitzat al resultar indistingible del de M-160. El seu aparell 
és també molt semblant: pedra sorrenca irregular disposada en filades. En la convergència entre M-160 
i M-159, les seves elevacions s’imbriquen formant un angle quasi recte. En la part inferior del peu dret 
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s’observen certes irregularitats que semblen debilitar el peu dret de l’obertura i que li resten verticalitat. No 
sembla, però, que aquestes responguin a un venciment o a la caiguda d’alguna de les pedres de l’angle 
sinó més aviat a una deficiència de la construcció. 
Tenim més problemes per a descriure la paret oriental el baixador (M-158) tal com fou originalment bastida. 
Una refacció (UE 7.081 i UE 7.082) ens emmascara de moment l’estat original d’aquesta estructura. 
Esperem que una intervenció específica abans de la restauració ens permeti veure i documentar-ne la 
morfologia original. Sembla que el mur M-158 tindria una elevació (UE 7.009) amb pedres i aparell similars 
a la de M-159. La confluència entre els murs M-160 i M-159 sembla, però, força diferent. Les pedres són 
llargues i planes, sobresurten de manera molt irregular –en alguns casos suggerint potser llocs on fer peu– 
i deixen uns espais buits entre elles que a tot plegat li donen un aspecte malaparellat que contrasta amb 
l’angle de l’altra banda del baixador –recte i força ferm– o amb la corba sinuosa de la refacció (UE 7.081 i 
7.082) que lligaria baixador i cisterna en un moment posterior.
Entregant a les elevacions dels murs laterals hi trobem un esglaó (UE 7.080) al que s’hi entrega un més 
que compacte estrat de graves (UE 7.077) amb molta presència de terra cremada i pedres petites i planes 
que regularitza i estabilitza el petit caos de pedres sobresortints de la paret M-158. Ens reservem de 

Fig. 4.23 - Secció del sector 7/1 de la cisterna amb la coloració dels diversos nivells estratigràfics (elaboració pròpia).
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moment –fins que veurem com es presenta la part mitjana del baixador– la possibilitat d’identificar en 
alguna d’aquestes pedres sobresortints algun altre esglaó i potser una canalització per l’aigua que podria 
veure’s en la part inferior del baixador.
Per sobre de UE 7.077 trobem un estrat de similars característiques que arriba a la cota superior de l’esglaó 
(UE 7.062) i per sobre d’aquest trobem una sedimentació molt orgànica i potent (UE 7.061) que creiem que 
podria correspondre al més antic estadi d’ocupació del baixador.
Pel que fa a l’estratigrafia del Sector 7/1 encara queda una mica per excavar i acabar de definir els estrats 
més antics de sedimentació a la cisterna. En el pou de drenatge es va documentar, just per damunt del 
retall a la roca, un potent estrat (UE 7.072) d’argiles grises amb molta matèria orgànica, ceràmica i pedres. 
Aquest estrat podria ser equivalent a UE 7.078, també de color molt fosc –per no dir negre– per l’abundància 
de matèria orgànica i que ha estat parcialment excavat. Creiem que aquesta sedimentació correspondria a 
aquest primer moment d’utilització de l’estructura, a inicis de la fase Vilars III.

• Sector 7/3: Refacció del baixador i paret de la cisterna (Finals del s. V a.n.e.)
Tal com hem avançat anteriorment, s’ha pogut observar que el contacte entre els murs M-160 i M-158 
presenta una important refacció que modifica la morfologia de la convergència d’ambdós murs. En un 
moment indeterminat –proposem com a hipòtesi a finals del s. V. a.n.e.– decidiren refer-lo i doblaren per 
davant l’elevació primigènia de M-158 (UE 7.009) amb una nova elevació (UE 7.081), aquest cop amb un 
aparell molt diferent i amb una planta que suavitza l’angle i que lliga sinuosament amb l’elevació original 
de M-160 (UE 7.004). Hem identificat la part refeta d’aquest mur com a UE 7.082, tot i que és del tot 
indistingible de l’UE 7.081.
Funcionant amb aquesta arquitectura es construeixen al baixador dos esglaons (UE 7.066 i UE 7.057). El 
primer es basteix sobre un estrat de preparació i anivellament (UE 7.076) composat per argiles marrons 
amb alguna pedreta que passa per sota de l’elevació de la refacció (UE 7.081). 

Fig. 4.24 - Secció del sector 7/3 (baixador de la cisterna) amb la coloració dels diversos nivells estratigràfics (elaboració pròpia).
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Entregant als esglaons trobem un parell de nivell de pedres petites (UE 7.074 i UE 7.084) que semblen 
una preparació per a facilitar la circulació al baixador. Per sobre del primer s’ha pogut documentar un estrat 
grisenc (UE 7.073) que creiem que seria un estrat de sedimentació sobre el nivell d’us, i per sobre d’aquest 
un petit nivell d’argiles amb material constructiu (UE 7.060).
Cobrint l’esglaó UE 7.057 i UE 7.060 hi ha unes pedres petites (UE 7.055) que finalment són cobertes per 
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un estrat també molt orgànic i amb força material (UE 7.053) que acaba dipositant-se al llarg de la part 
inferior del baixador, fins i tot entrant a la cisterna. Un regueró produït per la pluja podria explicar la petita 
franja de graves (UE 7.054) que trobem en la part superior d’aquest estrat.
A l’interior de la cisterna trobem un nivell verdós amb bastant material i matèria orgànica (UE 7.058 = UE 
7.071) que podríem igualar amb l’UE 7.053 del baixador i que es diposita sobre l’UE 7.078. Just davant del 
baixador es dipositaren unes sorres (UE 7.059 ~ UE 7.069) per sobre de l’UE 7.058 = UE 7.071. Al pou de 
drenatge aquest nivell fou excavat com a UE 7.067 –tot i que cal considerar els riscos de intrusió en aquesta 
UE de materials de les argiles marrons (UE 7070).

Abandonament de l’estructura (Mitjans s. IV a.n.e.):
Al baixador, per sobre de l’UE 7.053 apareix un estrat de llims i sorres més homogeni amb petites taques 
vermelles (UE 7.052) que ha estat el primer que hem excavat enguany en aquest sector. L’any 1991 i 1992 
s’excavaren per damunt d’aquest diferents estrats de llims i graves que al seu moment s’interpretaren com 
fruit de l’abandonament de l’estructura.
Just per damunt dels nivells més orgànics que semblen caracteritzar l’estratigrafia del fons de la cisterna 
trobem un gran dipòsit de sediment (UE 7.002 = UE 7.056 = UE 7.070) –aprox. 4 m.– d’uns llims-argiles 
amb pedres formant cons de dejecció al seu interior. Fins ara havíem interpretat aquest estrat com fruit 
de la voluntat d’amortitzar l’estructura prèviament a l’abandonament de la fortalesa. Enguany hem pogut 
observar com aquesta afirmació possiblement caldria ser corregida. A l’interior d’aquest estrat, aparentment 
tant homogeni es poden realitzar algunes observacions:

• El sediment és més sorrenc vora les parets i més argilós en l’àrea on semblen confluir els pendents

• Davant del baixador apareixen nombrosos estrats de sorres, localitzats i de dimensions petites, que 
només són apreciables al tall i impossibles de seguir estratigràficament

• Tot i que les pedres –de diferents mesures i agrupacions– van apareixent al llarg de tota la potència, 
els grans cons de pedres són més presents a la part superior.

• En la seva cota inferior aquestes argiles s’alternen amb nivells més orgànics de tons verdosos, més 
similars als estrats d’ús propers a la base de la cisterna.

Un rebliment massiu i ràpid no pot explicar aquests fenòmens. Tot això sembla indicar més aviat una 
dinàmica lenta de deposició que expliqui la formació de microestratigrafia. Els cons de pedres poden 
ser perfectament resultat d’enderrocs puntuals de la mateixa estructura i això n’explicaria la seva major 
presència a la part superior.
Per contra, cal dir també que el material d’aquest estrat sembla poc rodat i més freqüent del que resultaria 
d’un abandonament de l’estructura simultani a l’abandonament de la fortalesa (325 a.n.e.) per això seria 
possible que l’estructura fos abandonada una mica abans d’abandonar la fortalesa.
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            La zona 10 (carrer nord)

Aquesta zona esta constituïda per un espai de circulació en sentit est-oest al nord de l’àrea central del 
poblat (zona 6) i paral·lela en orientació a l’altre espai de circulació (zona 5). Per la seva configuració 
es va dividir en tres sectors corresponents a la fase Vilars II (1, 2 i 3) i dos sector per a designar els 
nivells pertanyents a la fase Vilars I (4 i 5). De moment els treballs efectuats en aquesta zona no 
passat de la fase Vilars I. Tot i que en el present treball només es tractarà el sector 10/2, també he 
recollit la descripció de la resta dels sectors.

Zona 10
sector fase fauna Referència

1 Vilars II Garcés et al. 1992
2 Vilars II x Garcés et al. 1992; Garcés et al. 

1993
3 Vilars II Garcés et al. 1992
4 Vilars IIb Alonso et al. 1999
5 Vilars I Alonso et al. 2006

• Sector 10/1 (Vilars II) (1992)

Correspon al tram més occidental del carrer, en els set metres coneguts davant de la zona 11, entre 
el límit oest de l’excavació i la cruïlla amb l’espai de circulació nord-sud (zona 12). Assolia una 
amplada aproximada de 1,5 metres.

• Sector 10/2 (Vilars II) (1992 i 1993)

Representava la part central de la zona, lloc on es formava un eixamplament quadrangular davant 
de la zona 12, d’uns 5 x 5 metres, a mode de petita plaçoleta. Aquest sector corresponia parcialment 
l’any 1991 al sector 6/6, però actualment, ja confirmada la presència d’un espai de circulació, es 
relega a les estructures fornàcies i de combustió EE-151 i FR-177.
Prossegint l’excavació, durant la campanya de 1993 es finalitzà l’excavació de la UE 10010, capa 
cendrosa que fou recollida de manera integra mitjançant una quadrícula d’un metre de costat que 
coincidia amb la retícula general de situació del jaciment. A l’oest de FR-177 es va localitzar i excavar 
una capa (UE 10014) de caracterísitiques afins en formació a 10010, però clarament diferenciable 
d’aquesta.
Un cop extreta la UE 10010 van aparèixer les corones de diverses estructures que pertanyien amb 
claredat a una fase anterior, possiblement a Vilars I. La seva orientació també mostrava una distribució 
espacial ben diferent. Referint-nos a una elevació en sentit est-oest (UE 6083) M-231, i a una altra en 
sentit nord-sud (UE 6084), M-232. Aquestes dues estructures delimitaven un nou sector (6/14), que 
suposava una gran estança anterior a la formació del sector 2 de la zona 10, una autèntica invasió 
dels espais de circulació/treball, ja que en l’angle contrari al pas es van bastir en aquell moment les 
estructures EE-151 i FR-177.
El sector 10/2 tindria així en aquesta fase aspecte de carrer i no de plaçoleta, i esdevindria la 
continuació meridional de l’espai de circulació (zona 12), en una mena d’angle recte amb el ja conegut 
carrer (zona 10). Aquest nou tram reforçaria el seu traçat rectilini entre el mur mencionat M-232 i un 
mur M-233 (UE 6088) que apareixia en paral·lel i a l’oest d’aquest, un cop rebaixada la UE 10010 i 
també directament per sota del mur M-150, una elevació de traçat molt forçat per encabir la plaçoleta 
durant la fase Vilars IIa.
Dins del sector 6/14 van aparèixer algunes unitats que no han estat encara excavades, com són un 
enllosat en el seu extrem nord-oest UE 6087, que funcionava amb seguretat en la fase Vilars IIa, 
desconeixent-se si ja ho feia durant la fase anterior. També es van identificar a l’extrem est del sector 
6/14 una taca cendrosa (UE 6086) i un estrat argilós (UE 6085), elements no excavats.

Fig. 4.25 - Taula amb els sectors de la zona 10 i marcat amb una X aquells amb presència de conjunts faunístics estudiats.
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• Sector 10/3 (Vilars II) (1992)

Era el tram més oriental del carrer, en els 10 metres coneguts davant de la zona 13, entre la zona 12 
i el límit est de l’excavació. Les seves dimensions eren fins al sector 1, però presentava respecte a 
aquell un notori desplaçament.

• Sector 10/4 (Vilars IIb) (1999)

En aquest sector, l’excavació es va aturar en una capa de cendres i carbons que funcionava amb un 
enllosat que conformava l paviment P-408 (UE 10017). Tenia una lleugera pendent en direcció nord. 
Aquest paviment s’entregava al sud amb el mur M-407 i la zona 6 i al nord amb el mur M-409, ja a la 
Zona 11. Aquest paviment funcionaria per cota en la fase Vilars IIb. Les observacions a l’estructura 
de l’hàbitat a la zona 11 semblava que ho confirmaven. Sobre aquest paviment es va dipositar un 
estrat argilós de color verd amb carbons (UE 10016). Sobre aquest s’excavà un nivell amb menys 
fiabilitat estratigràfica (UE 10015) donada la seva proximitat amb la superfície i la presència de caus. 
De fet, aquest sector s’inscriuria dins del sector 10/1 al que s’havia atribuït tot el tram que anava de 
la poterna fins a l’encreuament amb la zona 12.

• Sector 10/5 (Vilars I)

L’excavació de la canalera CL-711 va comportar la intervenció en el punt de captació, a l’est del 
sector 11/14, ja en el carrer perimetral (sector 10/5). L’actuació fou molt puntual, en un quadre d’uns 
2 m per banda, i determinada per aquest objectiu. Els treballs es van aturat amb la documentació 
d’el paviment enllosat P-873 (UE 10037: enllosat; UE 10036: sedimentació), sobre el qual s’excava 
el retall constructiu de la claveguera. Sobre aquest enllosat s’acumulaven diversos nivells de llims 
verdosos que corresponien a diversos estrats de sedimentació del carrer, pràcticament només 
diferenciats pel volum i intensitat dels petits carbons que presentaven. En aquets sentit es va excavar 
la UE 10035, UE 10034 i la UE 10033, tots tres nivells atribuïts a la fase Vilars I. Finalment es van 
recuperar diverses restes de materials en la neteja superficial de l’àrea (UE 10032) prèvia a l’inici de 
l’excavació.
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Fig. 4.26 - Plantes zona 10 per a fase Vilars I i Vilars II (elaboració pròpia).
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          La zona 11 (barri nord)

A nivell general, la zona -com a continuació dels sectors pertanyents a la fase Vilars II- està delimitada 
a l’est pel carrer en direcció nord-sud (zona 12) que mena a la porta nord (PO-253) i, a l’oest, per 
les estances que s’hi relacionen amb la poterna on existia un nou vial en la fase fundacional que 
comunicaria l’exterior amb la zona central (zona 6) i els carrers perimetrals (Zones 5 i 10). Tots els 
àmbits estaven adossats a la muralla (MU-35).
Tot i que la informació és desigual degut al diferent tempus d’excavació en el conjunt de les estances, 
en el barri nord de la Fortalesa s’ha pogut assolir els nivells més antics corresponents a la fase Vilars 
0 en els sectors 16, 17, 25, 30 i 34. De la fase Vilars I s’han excavat els sectors 9, 14, 18, 19, 28, 29, 
31 i 33.
Aquesta zona es la que presentava una major variabilitat en els espais, tant pel que fa a la superfície 
com a la complexitat dels mateixos. A mesura que avança l’ocupació del jaciment veiem com uns 
espais van ampliant la seva superfície habitable, a la vegada que esdevenen més complexes en 
arribar a la fase Vilars II (Ibèric antic). El espais que exemplifiquen millor aquests canvis són els 
sectors 3 i 2. 
El sector 11/3 fou interpretat com un espai de culte o temple degut a la presència diversos elements 
singulars situats en la sala interior. Aquesta estava presidida per una llar singular que també tenia 
tres nivells de funcionament i que presentava com a peculiaritat la seva forma imitant una pell de brau 
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Fig. 4.27 - Planta del sector 11/3 (recinte de culte) (GIP 2002).

estesa. La llar (LL-525), de tipus orientalitzant en forma de pell de brau, tenia una llargada d’1’50 mts. 
i una amplària de 0’90 mts. amb els extrems apuntats i una mena de revora que delimitava la zona 
de foc. Ocupava una posició central respecte als murs de l’estança i estava acompanyada per una 
altra estructura d’elevació arrodonida i basament quadrangular construïda amb tovots que podia ser 
interpretada com a taula o “altar”. L’espai es completava amb el fons d’un gran recipient de ceràmica 
a torn parcialment enterrar i reparat amb guix contra el parament occidental del mur mitger que 
separa aquest del sector 2 (Alonso et al. 2002b i 2002c; Alonso et al. 2003; GIP 2005).
Pel que fa al sector 11/2 també estava compartimentat en tres subsectors contemporanis però que 
tenien, aparentment, una funcionalitat diferenciada. Al sud, en la part davantera de la vivenda, hi 
havia el sector 11/2A i, al nord, separats per un mur transversal en sentit est-oest (M-286, UE 11034: 
elevació), els sectors 11/2B i 11/2C comunicats amb l’anterior per la porta oriental (PO-293). Els 
sectors 11/2B i 11/2C compartien el mur mitger M-287 parcialment fossilitzat des de la fase Vilars 
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IIa (M-619) (Alonso et al. 2005). Com a trets definidors d’aquest sector tenim l’aparició de diverses 
fosses (FS-776, FS-780) llars (LL-597, LL-272), banquetes (BQ-608, BQ-292) i finalment un forn 
metal·lúrgic (FR-284) i una zona enllosada (Alonso et al. 2005).
Aquests àmbits anteriorment descrits contrasten amb la resta dels espais de la zona, que de moment 
són tots d’una sola estança, de forma allargada i estreta. Només un d’aquests sectors menors, el 
sector 11/7, presentava un element singular. Ens referim a una altra llar en forma de pell de brau 
(LL-643) similar a la descoberta al temple (GIP 2004).
Tot i que encara queda molt per fer en aquesta zona, amb la informació disponible ja s’ha pogut 
constatar que aquesta zona, juntament amb la zona 13, són les que acaparen els espais més grans 
documentats a la fortalesa. En aquest sentit els arqueòlegs hi han volgut veure d’entrada el que 
podria esser uns barris “aristocràtics” o unes zones on residiria uns individus amb majors privilegis 
que la resta de la comunitat.

Zona 11
sector fase fauna Referència Observacions

1 Vilars IIa Garcés et al. 1992; Alonso et al. 2003
2 Vilars IIb x Alonso et al. 2005
3 Vilars IIb x Alonso et al. 2002c; Alonso et al. 2003
4 Vilars IIb x Alonso et al. 2002c
5 Vilars II x Alonso et al. 2002c
6 Vilars II x Alonso et al. 2002c
7 Vilars II x GIP 2004
8 Vilars II x Alonso et al. 2002c
9 Vilars I x Alonso et al. 2002c; GIP 2004

10 Vilars IIa x Alonso et al. 2009
11 Vilars IIb x Alonso et al. 2002c
12 Vilars IIa x Alonso et al. 2002c
13 Vilars IIa Alonso et al. 2000; Alonso et al. 2002c
14 Vilars I x GIP 2004; Alonso et al. 2005

15  -  -
sector que apareix citat a 
l’index però que després 

no està descrit.
16 Vilars 0 Alonso et al. 2002c
17 Vilars 0 Alonso et al. 2009
18 Vilars I Alonso et al. 2002c
19 Vilars I Alonso et al. 2002c; Alonso et al. 2003
20 Vilars IIa Alonso et al. 2005

21  -  - No apareix ni a l’informe 
2003 ni al de 2004

22  -  - No apareix ni a l’informe 
2003 ni al de 2005

23  -  - No apareix ni a l’informe 
2003 ni al de 2006

24 Vilars IIa x Alonso et al. 2005
25 Vilars 0 x Alonso et al. 2005
26 Vilars 0 GIP 2004
27 Vilars 0 Alonso et al. 2005
28 Vilars I x Alonso et al. 2005
29 Vilars Ib x Alonso et al. 2005
30 Vilars 0 Alonso et al. 2006
31 Vilars I Alonso et al. 2009
32 Vilars II Alonso et al. 2009
33 Vilars I Alonso et al. 2009
34 Vilars 0 Alonso et al. 2009

Fig. 4.28 - Taula amb els sectors de la zona 11 i marcat amb una X aquells amb presència de conjunts faunístics estudiats.
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Fig. 4.31 - Planta zona 11 per a la fase Vilars 0 (elaboració pròpia).
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4.1.5 Restitució de l’entorn i del paleoambient
Sens dubte una de les àrees que a dia d’avui compta amb un major volum d’informació paleo i 
arqueobotànica, per als períodes de l’edat del Ferro i època ibèrica, és la de Catalunya (Grau i Duque 
2007, 310). Aquests estudis han permès obtenir resultats dins un marc espacial acotat en diverses zones 
geogràfiques diferenciades per importants variacions biogeogràfiques: les muntanyes de la Garrotxa, el 
litoral empordanès, la plana de Barcelona, el litoral calcari del Garraf, el llit fluvial de l’Ebre i finalment les 
terres interiors de les Garrigues (Burjachs et al. 2000). Si l’apartat 1.1.3 s’ha destinat a una descripció 
acurada de l’evolució del clima i del paisatge en el context de la plana occidental catalana, ara ens centrarem 
en els estudis realitzats a la Fortalesa dels Vilars. D’aquesta manera podrem visualitzar quin era l’entorn 
potencialment explotable pels habitants d’aquesta comunitat.
Des de l’any 1988 s’ha dut a terme en aquest jaciment un projecte d’estudi paleoecològic i paleoeconòmic 
integrat per diversos investigadors. 
A partir dels resultats obtinguts9 de les diverses fases de els Vilars (Ros 1992, inèdit; Ros 1997; Alonsoet 
al. 1997), s’ha pogut constatar que l’entorn del jaciment va experimentar una evolució marcada per una 
progressiva alteració antròpica durant els seus quatre-cents anys d’ocupació (Ros 1992, 104-15; Ros 
1996b; Ros 1994/1996; Alonso et al. 1994/1996; GIP 2003, 238). Resumirem aquí molt ràpidament les 
dades més significatives referents a la dinàmica evolutiva de l’assentament. 

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

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

En definitiva l’entorn inicial de la primera edat del ferro estaria format per un mosaic de comunitats vegetals 
compostes per boscos mixtes d’alzines i roures configurant els espais forestals, mentre que les màquies, 
les garrigues i els matolls s’estendrien en clarianes de vegetació arbustiva. En les elevacions muntanyoses, 
les obagues i els indrets més frescos, el bosc tindria un component important de roures, acompanyats de 
pinassa. Les zones de bosc obert estarien representades per una vegetació de tipus arbustiu de romaní, 
llentiscle, bruc, coscoll, arç, i un estrat esclarissat de pi blanc. Algunes d’aquestes formacions arbustives 
podrien revestir un caràcter climàtic natural (màquies), mentre que altres serien comunitats secundàries, 
de substitució (malesa i garriga), instal·lades a partir de la degradació de la vegetació climàtica. També 
existirien espais on una certa salinitat del sol afavoriria la presència de bosquets amb tamariu.
En aquestes fases inicials de la fortalesa el paisatge estaria predominat pels espais de bosc, la massa 
forestal seria important i els habitants tindrien a l’abast llenya i fusta d’alta qualitat.

9. L’ anàlisi antracològica de 616 carbons i la identificació de setze tàxons (roure, alzina-garric, pi blanc, pinassa, llentiscle, arboç, estepes, romaní, 
arçot, brucs, tamarius, arç blanc, aurons, rosàcies i lleguminoses) van permetre apuntar les primeres hipòtesis reconstructives (Ros 1992).

Fig 4.32 - Restitució hipotèetica del paisatge de la fortalesa (esquerra) i imatge 3D de la frotalesa i el seu entron (a la dreta) (fotograma extret 
de Vilars Virtual).
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• Vilars II (ibèric antic): a grans trets es reflecteix un entorn similar al d'ocupacions anteriors, però 
amb un major registre antracològic de la vegetació de ribera. Les espècies mesòfiles, com el roure 
(Quercus), l’arç (Crataegus) o l’auró (Acer), es veurien relegades a indrets de més altitud, obagues, 
amb més humitat, en canvi on les condicions fossin més mediterrànies el predomini seria de l’alzina 
(Quercus ilex), el pi blanc i altres xeròfil.les i termòfiües com el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’arboç 
(Arbutus unedo) o l’aladern (Rhamnus ala- ternus). Els espais oberts colonitzats per matolls i l’estrat 
arbori de pi blanc protagonitzarien processos de degradació/recuperació forestal en forma de 
comunitats secundàries.

• Vilars llI (ibèric ple): continuen els espais forestals i també les formacions de caràcter més obert, 
prenent un fort protagonisme les comunitats secundàries de substitució.

En definitiva el que es pot veure és que la fase de l’Ibèric antic (Vilars II) no presenta variacions significatives 
respecte al moment anterior, mentre que en època de l’Ibèric ple (Vilars III i Vilars IV), la intensificació de 
l’explotació agrícola i ramadera hauria provocat estralls entre les formacions vegetals, afavorint l’extensió 
dels pins i de les formacions arbustives.

4.1.6 L’ emplaçament dels recursos hídrics

L’elecció de l’emplaçament ja ens ofereix alguna de les claus per a la interpretació de la fortalesa al llarg de 
la seva història (Junyent et al. 2010):

• Control del curs de l'aigua i de les fèrtils terres al·luvials.
• Posició lleugerament preeminent sobre un entorn pla que permet dibuixar a corda la planta d'una 
fortificació concebuda des del seu naixement com una arquitectura de poder, amb una clara voluntat 
de mostrar-se com un centre des d'on s'organitza el control d'un determinat territori.
• Finalment una situació favorable sobre la via de comunicació entre la plana de Lleida i la costa a 
través de la conca alta del riu Francolí.

D'aquesta manera la gestió dels recursos hídrics prendria una importància cabdal a l'hora d'interpretar 
la fortalesa. El seu aprofitament pel rec, pel bestiar, pel consum humà i altres usos relacionats amb la 
construcció i activitats artesanals explicarien l'elecció d'aquest emplaçament allunyat de la seguretat i 
protecció dels turons situats uns quants quilòmetres més enllà.

El fossat, en realitat el sistema de fossats, es converteix en l'instrument regulador que assegura la recàrrega 
del pou que hi ha a l'interior del recinte i, a la vegada és un element clau en el sistema defensiu.
La cisterna/pou fonamentalment s'assembla a altres construccions ibèriques10 com les de Roques de Sant 
Formatge (Seròs) (Junyent 1973, 293-296), Gebut (Soses), el Pilaret de Santa Quitèria (Fraga) (Querre i 
Pita 1971, 167-177), Tossal de les Tenalles (Sidamon) (Marí, Garcés 1988, 7-17) o les d’Estinclells (Verdú)
(Asensio et al. 2005, 472-473) i la Codera (Alcolea de Cinca)(Montón 2003/2004, 380).

La construcció del pou va exigir un esforç important de mà d’obra i sacrificar una extensió considerable en 
l’interior d’un recinte de dimensions reduïdes on precisament l’espai havia de ser un be molt preuat. Una 
inversió d’energia una inversió d’espai que caldria explicar a partir d’una voluntat expressa de disposar 
d’una reserva permanent d’aigua dins del recinte. 
El pou central es converteix en un dels elements més espectaculars de la Fortalesa i suposa importants 
novetats per a la seva interpretació, les seves impressionants defenses i la vida dels seus habitants. 
Aquesta construcció ha plantejat als i les arqueòlogues qüestions bàsiques per la recerca i obrint noves 
línies d’investigació i interpretació (GIP 2008, 9-10; Junyent et al. 2009-2010):

• La construcció assoleix la capa freàtica i ha de ser considerada com un pou?. Caldrà aprofundir en 
el tema, però, en principi, l’aigua es mou, circula, i per tant seria potable.

• En contra del que veníem afirmant fins ara, el pou no va ser colgat intencionadament en un únic 
10. Val a dir però que aquest sistema de recollida i emmagatzematge ja s’utilizava en comunitats del Grup del Segre Cinca II (1250-950 cal. a.n.e) 
amb exemples com el de Zafranales (Fraga) (Montón 1988a; 1988b; 2000, 125-164) i perdurà en poblats aragonesos de la primera edat del ferro com 
Zàforas o Cabezo de Monleón (Junyent el al. 2010).
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moment per inutilitzar-lo o per aprofitar l’espai per altres usos; ara sabem que l’estructura es va anar 
omplint de runa i sediments com a resultat d’un procés llarg, conseqüència de l’abandonament i 
posterior enrunament de la fortalesa, el propi pou i les edificacions properes.

• Els sediments que s’acumulen al baixador i en el fons del pou ofereixen considerable material 
ceràmic (ceràmica ibèrica, importacions àtiques de figures roges i vernís negre, púniques), aspecte 
gens banal tractant-se de la Fortalesa dels Vilars, que mai va ser destruïda violentament i no ofereix 
nivells d’incendi amb materials atrapats per la destrucció.

• La ceràmica procedent de l’Àtica, regió d’Atenes, Grècia, vaixella de luxe de figures roges i vernís 
negre, permet datar la construcció, ús i abandonament del pou durant el període ibèric ple, fases 
Vilars III i IV, entre finals del segle V i el tercer quart del segle IV a.n.e.

• Entre els fragments de ceràmica grega de figures roges, alguns pertanyen a un lekanis, peça de 
tocador destinada a contenir cosmètics o petites joies. Es tracta d’un petit recipient i tapadora amb 
pom o agafador decorada preferentment amb escenes pròpies del món femení i sovint de gineceu 
i la vora amb oves o altres motius; i es considerava adient com a regal de casament. El motiu que 
decora l’exemplar de Vilars encara no està identificat, com tampoc el pintor, però correspon al vestit 
d’una dona. Una guirnalda de fulles de llorer o olivera decorava el llavi motllurat en el que reposava 
la tapadora.

• 	Els estrats han estat mostrejats i el resultat permet esperar una molt interessant informació 
paleocarpològica i antracològica per a Vilars III-IV, fases per a les que, fins ara, mancaven dades 
paleoecològiques.

•	El pou, per la seva amplada, fondària i característiques estructurals i constructives, es excepcional 
en el context ibèric. Formalment s'assembla a altres construccions ibèriques com les basses de 
Roques de Sant Formatge (Seròs) o Pilaret de Santa Quitèria (Fraga), però és molt més complexe 
–‘l’únic que té baixador- i majestuós i assoleix la capa freàtica a diferència de les basses mencionades 
que s’alimentaven només de l’aigua de la pluja.

•	El discurs de l’arqueologia del poder –escenografia, propaganda, valor simbòlic– aplicat a les 
defenses per explicar la seva desmesura no es aplicable a una estructura situada en l’interior i 
construïda en profunditat, i per tant no visible, que exigeix una explicació funcional en termes de 
subsistència.

•	La construcció del pou va exigir un esforç important en mà d’obra i sacrificar un espai considerable 
en l’interior d’un recinte molt petit, on precisament l’espai no sobrava. Caldrà explicar perquè es 
construí el pou, quan la fortalesa estava rodejada d’un fossat inundable, dotat en el seva fossa 
externa d’enormes cubetes més fondes i quan un curs d’aigua discorre molt a prop, quasi a tocar de 
la Porta Nord.

•	De la constatació de que volien l’aigua dins del recinte es desprèn la hipòtesi que la fortalesa volia 
estar en condicions de resistir un setge i no considerava suficient l’efecte dissuasori de les seves 
impressionants muralles, fossat inundable, etc.

• S’obre una nova línia de recerca. La hipòtesi esmentada va contra la creença, generalment 
acceptada pels iberistes –i amb matisos també per nosaltres-, que la guerra ibèrica anterior a la 
difusió de les idees poliorcètiques hel·lenístiques, que no es produiria abans del segle III a.n.e., no 
contemplava el setge -rendir fortificacions per fam i sed- si no es donaven unes circumstàncies molt 
favorables (traïció interior, possibilitat de sorpresa o rendició ràpida) i preferia la batalla en camp 
obert protegint petits pobles i granges, collites i bestiar.

•	La Fortalesa dels Vilars ha qüestionat sempre l’afirmació que els ibers, malgrat comptar amb 
exèrcits complexos, disposaven de fortificacions senzilles que no adaptaren les seves a la guerra 
hel·lenística fins les darreries del segle III, ja en contacte amb cartaginesos i romans. Ara ens planteja 
si dos-cents anys abans, els ibers ja coneixien i practicaven la guerra de setge.
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4.1.7 Les activitats productives a la fortalesa

En publicacions ja força antigues es va dur a terme una exposició detalla de totes aquelles dades relacionades 
amb les activitats productives a la fortalesa (Garcés et al. 1993, 43-59; Garcés et al 1997, 11-17; Alonso et 
al., 1994/1996, 319-339), per aquest motiu no tornarem a exposar aquí unes dades ja han estat treballades 
en profunditat en altres documents. Ens limitarem però a comentar que les dades testimonien les típiques 
activitats econòmiques esperades en una comunitat protohistòrica com són l’agricultura, la ramaderia, 
el comerç i l’artesanat (metal·lúrgia i teixits). Ha hem vist més amunt que els diferents àmbits excavats 
mostraven tant espais de vivenda, com espais productius i emmagatzematge, podent inclús apreciar-se 
alguns espais de gestió i/o ús col·lectiu. Això ha portat a veure el dia a dia de la comunitat de Vilars més 
proper a les eines del camp que a les armes, fet que no te perquè excloure la coexistència entre agricultors 
i milícia (Alonso et al. 1998). 
Referent a l’activitat metal·lúrgica només destacarem l’alta datació d’aquesta activitat a els Vilars, ja que, 
tal i com hem vist en la descripció dels sectors de la zona 4, es van documentar alguns espais de la zona 4 
forns de reducció de mineral de ferro, a l’interior del qual es van trobar escòries, petits fragments de ferro i 
hematites en estat pur entre cendres i carbons (Alonso et al. 1994-1996, 336). En efecte, les evidències de 
l’existència d’una metal·lúrgia del ferro a finals del segle VIII a.C no pot relacionar-se amb contactes amb el 
món fenici (Junyent 1992, 21-35). 
Una atenció especial han rebut les dades carpològiques i els treballs faunístics previs tant pel major volum 
d’informació, com per la interacció i complementarietat evident entre aquestes dues activitats.

4.1.7_1 L’agricultura i l’explotació dels recursos vegetals

L’estudi paleocarpològic no va permetre observar grans diferències entre els registres obtinguts en les 
diferents fases (Alonso 1997; Alonso 1999), on es mantenen pràcticament les mateixes proporcions i 
freqüències entre les plantes conreades. Principalment l’agricultura sembla basada en els cereals d’hivern, 
blat nu i ordi vestit, amb un complement format per cereals de primavera, mill, mill italià i lleguminoses 
(llentia i fava). La major diversitat de conreus es va detectar durant la fase Vilars II. Els camps de cereals 
d’hivern que conreaven podien trobar-se en qualsevol indret de la plana que envoltava el jaciment; mentre 
que els mills i lleguminoses s’haurien cultivat en les zones properes a l’Aixaragall, el curs del qual deuria 
portar aigua tot l’any (Alonso et al. 1997; Ros 1996b).
La recol·lecció de fruits silvestres per al consum humà s’ha constat en totes les fases tot i que s’observa una 
pèrdua progressiva de la seva importància.
La major part de restes de llavors i fruits recuperades provenien de deixalles domèstiques carbonitzades 
amb altres residus i disperses en eles nivells d’ús i rebliment dels àmbits dels barris d’habitació adossada a 
la muralla. Però també es van poder detectar accions puntuals de crema de residus provinents d’operacions 
agrícoles, aprofitats per encendre el foc en el forn de la zona central (Alonso 1997, 240). Això indica l’interes 
per a l’obtenció de males herbes i palla que porta implícit la pràctica d’activitats com la trilla, el ventat i el 
garbella també diferents cedassos.
Les zones mostrejades (zona 4, zona 5, zona 6, zona 11 i zona 12) van evidenciar que els espais contenien 
tres tipus diferents de conjunts carbonitzats: 1) gra net (principalment gra), 2) gra semi-net (principalment 
gra amb llavors de males herbes), 3) sub-producte de les últimes etapes del processat (principalment petites 
tiges de palla amb llavors de males herbes) (Alonso et al. 2008). Aquestes dades van posar de manifest que 
el cereal hauria arribat semi-net a l’interior del jaciment després d’un tractament pre-emmagatzematge, la 
trilla i una primera neteja. 
Les operacions de neteja després d’emmagatzematge, com ara el tamisat addicional i la segona neteja 
a mà, hauria estat una activitat quotidiana dins l’àmbit domèstic i en petites quantitats. Els espais amb 
evidències d’aquesta activitat apareixen repartits per tot el recinte, apareixent amb densitats molt baixes 
(Alonso et al 2008). L’autora també destaca la presència, a l’àrea nord de l’espai central (zona 6), de zones 
específiques que acumulaven un major volum de restes de gra carbonitzades (veure fig. 4.17). Això ha estat 
interpretat com a possibles operacions comunals o col·lectives en un moment determinat en el temps que 
evidencien el processament de gran volums de gra. 
Les dades obtingudes tant als Vilars, com a altres jaciments de la plana occidental catalana, mostren 
un tipus d’economia basada en l’autoabastiment i que el cereal s’hauria produït a nivell local a partir de 
les restes de batuda i de gra semi-processesat11 presents en el registre. La manca de grans magatzems 
11. La majoria de fortalesa de la primera edat del ferro del sud est d’Anglaterra, aporten evidencies d’excedent de gra semi-processat, fet que s’ha 
interpretat per alguns autors com un reflex de la capacitat d’aquests assentaments per aconseguir els actius necessaris per a treballar en la collita i 
el proces del cereals durant l’estiu. En relació amb això les dades arqueobotàniques extretes de la fortalesa dels Vilars confirmarien aquesta idea 
(Alonso et al. 2008).
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que puguin ser interpretats com a redistribuidors aniria en aquesta línia, tot i que cal tenir en compte que 
pot ser un problema de limitacions en el registre. Amb tot els especialistes no desestimen la potencialitat 
excedentària de la plana occidental, més aviat romanen escèptics a l’hora d’acceptar l’existència d’un 
comerç important i continuat. En aquest sentit descriuen als ilergets com “una societat agrària que, quan 
li és possible, comercia amb els seus excedents agrícoles, essent un dels pocs productes, sinó l’únic, que 
poen oferir a canvi dels productes que reben, els quals sí tenen un reflex arqueològic quantificable” (Alonso 
1997, 477).

4.1.7_2 Treballs anteriors sobre la gestió ramadera

Els primers estudis arqueofaunístics sobre els conjunts de la fortalesa els va dura a terme Josep Mª Miró 
l’any 1992, en el marc del projecte de recerca “Dinàmica Paleoecològica i Paleoeconòmica en l’assentament 
de Els Vilars (Arbeca, Les Garrigues)” que tenia com a objectius principals la restitució de les diverses 
interaccions existents entre el medi natural i les comunitats assentades a la Plana Occidental Catalana 
durant la Protohistòria (Garcés et al. 1992). En aquest sentit, l’estudi de la fauna dels Vilars s’insertava en 
un treball més ampli de caire interdisciplinar contribuint, al mateix nivell que la resta de disciplines, en l’aport 
de dades i hipòtesis per a la reconstrucció històrico-arqueològica.

Fig. 4.33 - Planta de Vilars amb la distribució dels volums de restes carpolòqiques recuperades en els diferents sectors de la fortalesa i els resultats 
de l’anàlisi carpològic (extret d’Alonso et. al. 2008, fig. 4).
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En aquest primer treball es van analitzar els materials procedents de les campanyes d’excavació 
programades dels anys 1985 a 1990, en que s’havia exhumat un total de 5.480 restes, de les quals 3.881 
(70,8%) varen ser indeterminades a nivell taxonòmic i 1.599 (29,2%) van poder determinar a nivell anatòmic 
i taxonòmic (fig. 4.34).

Campanyes NR ind % NRD %
1986 449 77,1 133 22,9
1987 325 73,5 177 26,5
1988 1607 69,3 710 30,7
1089 640 71 261 29
1990 465 63,7 265 36,3

Total 3486 1546

Fig. 4.34 - Taula amb els resultats parcials per campanyes i on s’hi pot veure el grau d’identificació a partir dels percentatges de NR indeterminat 
(NR ind) i l’NR determinat (NRD) (extret de Miró 1992, 63).

En aquest treball però no es va establir l’estudi en base a la distribució espacial de les restes12, ja que l’autor 
va preferir oferir una visió diacrònica i més global dels resultats a partir de les fases dels poblat. En aquest 
sentit la informació procedia principalment dels nivells superficials (42,6%) i de la fase Vilars II (41,3%). 
Així els nivells superficials i la fase Vilars II suposaven gairebé el 85% del total de la fauna recuperada en 
aquell moment. En canvi, les primeres fases d’ocupació (Vilars I) i les últimes (Vilars III i Vilars IV) encara 
no disposaven de conjunts amb volums importants de fauna (veure fig. 4.35).

NR determinat
1985 1986 1987 1988 1989 1990 total %

Superficial 27 24 38 389 55 213 746 46,7
Vilars IV 0 59 0 0 0 0 59 3,7
Vilars III 24 37 18 0 0 0 79 4,9
Vilars II 62 13 43 317 178 38 651 40,7
Vilars I 0 0 18 4 28 14 64 4

Total 113 133 117 710 261 265 1599

NR Indeterminat
1985 1986 1987 1988 1989 1990 total %

Superficial 68 101 84 874 123 403 1653 42,2
Vilars IV 6 203 0 0 0 0 209 5,4
Vilars III 96 124 65 0 0 0 285 7,3
Vilars II 225 21 120 725 469 42 1602 41,3
Vilars I 0 0 56 8 48 20 132 3,4

Total 395 449 325 1607 640 465 3881

Fig 4.35 - (A dalt) Taula amb els valors de NR determinat per fase i campanya i (a baix) taula amb els valors de NR indeterminat per fase i 
campanya (extret de Miró 1992, 64-65).

Per tant, la validesa dels resultats globals va restar molt restringida a la fase Vilars II, si deixem de banda 
els resultats dels nivells superficials per les qüestions lògiques de parcialitat en el context i la contaminació 
fruit de la destrucció dels treballs agrícoles.

Aquest primer estudi va permetre definir l’espectre faunístic de la fortalesa que no comptava amb un 
nombre de tàxons excessivament elevat. Al marge dels tàxons domèstics clàssics, l’autor va voler destacar 
la bona representació del conill i l’esporàdica aparició del cérvol i del senglar (2 restes). El perfil de la 
cabana domèstica no desentonava amb l’observada en la majoria dels jaciments Catalans (veure fig. 

12. Tot i així i a partir dels informes i memòries d’excavació sabem que els conjunts procedirien majoritàriament del barri sud (zona 4) i el carrer 
sud (zona 5), així com dels primers nivells dels sectors 1, 2, 3 i 4 del barri central (zona 6).
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4.36), presentant la típica preponderància dels ovicàprids, seguits dels porcs i els bovins. L’autor també va 
identificar la presència d’ase i cavall a partir d’unes poques restes. Però un dels aspectes més importants 
d’aquest estudi preliminar va ser la constatació, per primera vegada, de la presència de dipòsits amb fetus 
de cavall a la fortalesa.

Referent a l’estudi sobre la gestió ramadera, aquests primers resultats va evidenciar l’explotació càrnia i 
potser llanera del ovicàprids. Els porcs presentaven un perfil de sacrificis vers els dos anys que mostraria 
un consum prioritari d’aquests animals en els seu òptim càrni. Els bovins s’haurien pogut dedicar tant a 
l’explotació càrnia (sacrifici als 4 anys, optim pes), però també com animals de tracció i potser per a la llet.

Els resultats d’aquest treball es van publicar en alguns articles de síntesis posteriors sobre el jaciment 
(Alonso et al. 1994/1996; GIP 2003). Des d’aquest primer treball, és a dir des de l’any 1990, fins a l’actualitat 
no s’havia reprès l’estudi global de la fauna consumida al jaciment, si bé si que s’havien tractat de manera 
monogràfica en diverses ocasions els dipòsits singulars amb inhumacions de fetus de cavall (Gómez 2003; 
Nieto 2008; Nieto 2010; Nieto et al. 2010). Això ha provocat que durant aquests darrers 22 anys s’hagi 
acumulat un volum important de materials faunístics pendents d’estudi, motiu pel qual ens vam veure 
obligats a fer una selecció de les zones a estudiar. Tan mateix, la situació actual segueix oferint un volum 
molt important per a la fase Vilars II i una situació força precària pel que fa a les últimes fases d’ocupació del 
jaciment (Vilars III i IV). Tanmateix ara tenim molta més informació tant sobre les primeres fases d’ocupació 
(sobretot per a Vilars I), com de les diferents zones i espais de la fortalesa. Això ha permès dur a terme un 
anàlisi més específic, a partir de la distribució espacial de les restes, com més general, a partir de l’evolució 
de la gestió dels animals al llarg de les diferents fases i/o períodes de la fortalesa.

NR determinat per taxo

 Vilars I % Vilars II % Vilars III % Vilars IV % Sup. % Total

OVAR 1 1,6 26 4,0 4 5,1 0 0,0 29 3,9 60

CAHI 2 3,1 58 8,9 2 2,5 0 0,0 24 3,2 86

O/C 29 45,3 323 49,6 44 55,7 27 45,8 397 53,2 820

BOTA 6 9,4 31 4,8 9 11,4 2 3,4 68 9,1 116

SUDO 0 0,0 4 0,6 0 0,0 0 0,0 8 1,1 12

SUSSp 12 18,8 95 14,6 15 19,0 12 20,3 137 18,4 271

SUSC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1

EQAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1

EQCA 0 0,0 6 0,9 0 0,0 0 0,0 2 0,3 8

EQSp 0 0,0 5 0,8 3 3,8 0 0,0 14 1,9 22

ORCU 13 20,3 97 14,9 0 0,0 17 28,8 59 7,9 186

LEPUS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

CAFA 1 1,6 2 0,3 0 0,0 1 1,7 0 0,0 4

CEEL 0 0,0 4 0,6 0 0,0 0 0,0 3 0,4 7

AVIF 0 0,0 0 0,0 2 2,5 0 0,0 3 0,4 5

Total 64 651 79 59 746 1599

Fig 4.36 - Repartició de l’NRD de cada taxo per fases segons Miró (1992, 67).

OVAR: ovis aries (ovella), CAHI: capra hircus (cabra), O/C: ovicàprid, BOTA: bos taurus (bou, vaca, toro), SUDO: sus domesticus (porc 
domèstic), SUSC: sus scrofa (porc senglar), SUSsp (porc domèstic o porc senglar), EQAS: equus asinus (ase), EQCA: equus caballus (cavall), 

EQSp: equus sp (ase, cavall o híbrid), ORCU: oryctolagus cuniculus (conill), CAFA: canis familiaris (gos), CEEL: cervus elaphus (cérvol), AVIF: 
aviafauna (ocell).
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4.2 Presentació dels conjunts

4.2.1 La selecció de les estructures estudiades
Després de 25 anys d’excavacions pràcticament ininterrompudes, la fortalesa dels Vilars ha proporcionat 
milers de restes faunístiques que van des de macromamífers, aus, malacofauna, herpetofauna i també, tot 
i que en una altra categoria, restes humanes en forma de deposicions infantils a l’interior de l’hàbitat.
Davant d’ aquest enorme volum de materials procedents de diferents contexts (arqueològics i cronològics), 
amb conjunts d’orígens tafonòmics diversos i, finalment, les limitacions temporals per al desenvolupament 
de la recerca, va ser necessària una selecció tant dels conjunts com dels espais analitzats.
Tot i que en l’apartat precedent ens hem dedicat a fer una descripció exhaustiva i detallada tant de l’urbanisme 
com de l’estratigrafia dels diferents sectors/espais que componen les diferents zones amb que s’ha dividit la 
fortalesa, ara volem exposar quins han estat els condicionants i criteris a l’hora de triar les zones.

Podríem dir que la selecció s’ha basat en 4 criteris diferents: 

• Les zones millor excavades

Primer de tot cal dir que l’entitat més gran i indivisible sobre la qual ens hem basat ha estat la 
zona. El jaciment es va dividir en el seu moment en 13 zones diferents (veure apartat 4.1.7.2), fruit 
d’un procés interpretatiu que va intentar reduir la pròpia organització espacial del jaciment en un 
determinat moment sincrònic de funcionament. Així doncs, les zones es van establir a partir de la 
pròpia lògica urbanística del jaciment per constituir barris, carrers, estructures defensives, places, 
etc. D’aquesta manera, les zones presenten elements que les unifiquen tant pel que fa a criteris 
urbanístics, com arquitectònics i inclús funcionals. 
La zona 4 (barri sud) juntament amb la zona 11(barri nord) constitueixen les més ben excavades 
tant a nivell extensiu com diacrònic. Tot i que a dia d’avui encara hi ha espais que estan excavats 
parcialment i d’altres en els quals tan sols s’hi ha pogut delimitar el perímetre del sector, podem dir 
que són les que ens proporcionaran una seqüència estratigràfica més complerta amb un total de 59 
UEs estudiades (24,3%) per la zona 4 i 83 UEs (34,2%) per a la zona 11. Ambdues estan compostes 
per habitatges on s’hi conservava parcialment l’estratigrafia de la fase Vilars II i, íntegrament, la de la 
fase Vilars I i Vilars 0, aquesta última només present en alguns pocs sectors situats al sud-est de la 
zona 4 i en els sectors situats a la vora de la poterna, és a dir, al sud-oest de la zona 11.

Així doncs, podem dir que exceptuant la zona 0 (testimoni), la zona 7 (Cisterna/pou) i algun sector 
testimonial de la zona 6 (barri central) la resta de zones del jaciment tan sols han conservat 
l’estratigrafia corresponent a les fases Vilars II, Vilars I i Vilars 0 (amb les seves respectives subfases) 
a causa de l’acció destructiva dels treballs agrícoles a la qual va estar sotmesa la fortalesa durant les 
dècades precedents.

La zona 5, o carrer sud, també va ser seleccionada ja que ha estat excavada pràcticament en la seva 
totalitat i també ha presentat un bon perfil tant a nivell diacrònic com extensiu. A més és la zona que 
connecta l’espai central (zona 6) amb el barri sud (zona 4).
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• Les zones amb funcionalitats diverses

Encara que al començament la recerca s’havia centrat en l’estudi dels materials procedents d’espais 
d’hàbitat (zona 11 i Zona 4), en un dels espais de circulació (zona 5) i, finalment, en la cisterna/pou 
(zona 7), a mesura que avançava l’estudi vam creure interessant poder afegir també les restes que 
s’havien extret de la zona de tallers i espais d’emmagatzematge, que se situen a la zona central 
del jaciment (zona 6). Enun primer moment s’havia descartat per no presentar un bon registre a 
nivell diacrònic, ja que fins al moment tan sols s’ha excavat la fase Vilars II, però posteriorment es 
va valorar la bona excavació a nivell extensiu, així com les seves característiques funcionals ben 
diferenciades dels espais exclusivament d’hàbitat (zona 4 i 11). D’aquesta manera podríem analitzar, 
d’una banda, si realment hi havia una relació entre funcionalitat i acumulació de determinades 
deixalles de consum, entre la funcionalitat de l’espai i determinades pràctiques rituals amb restes 
de fauna, possibles espais destinats al processament dels esquelets, etc. Aquests objectius van fer 
necessari, doncs, no deixar de banda tot aquest espai central que si bé tan sols ha estat excavat en 
els nivells de la fase de Vilars II (IIa i IIb) pertanyent al període de l’Ibèric ple, la seva excavació en 
extensió ja proporciona 33 sectors ben excavats.

• Estudi de conjunts tancats

A l’hora de seleccionar els conjunts en fossa no ens vam limitar a estudiar aquells que s’havien 
exhumat en el si de les zones seleccionades. Donada la naturalesa d’aquests conjunts tancats, amb 
una estratigrafia ben definida i un volum important de restes faunístiques, vam optar per prendre 
totes aquelles que s’havien exhumat fins al moment per poder tenir una visió més global d’aquest 
tipus de pràctiques.

La selecció de la zona 7 (cisterna/pou) també va respondre a aquest criteri ja que, tot i que no 
s’ha excavat en la seva totalitat, sí que posseïm la seqüència completa de l’estructura. Aquest fet 
juntament amb l’important volum de material i el seu bon estat de conservació va ésser decisiu en la 
seva selecció.

• Volum de restes

En alguns casos s’ha valorat algun conjunt específic com, per exemple, el nivell d’acumulació (UE 
10010) situat a la Zona 10 (carrer nord) que s’ha estudiat puntualment per considerar-lo un conjunt 
amb una entitat suficient com per proporcionar unes dades fiables i vàlides en el marc de la recerca. 

4.2.2 La caracterització dels conjunts 
Tal i com hem pogut veure en l’apartat anterior les restes de fauna procedien d’estructures molt diverses 
així com de diferents tipus d’unitats estratigràfiques. Els materials de la fortalesa van evidenciar dos 
orígens tafonòmics, a grans trets, diferents; tot i que dins dels mateixos sí que cal afegir-hi alguns matisos i 
particularitats. En primer lloc, tenim aquells conjunts de deposició primària en fosses situades principalment 
en context domèstic (hàbitat) en un 78%, en segon lloc i en menor nombre, en espais de treball (tallers) en 
un 18% i, finalment, només tenim un cas d’una deposició situada fora de la muralla que constitueix el 4%. 
Aquests conjunts estan formats per fossetes amb deposicions de fauna, en les quals l’home ha estat l’únic 
agent que ha intervingut en la seva formació. De la mateixa manera podem dir que corresponen o més aviat 
responen a pràctiques diferents:

• El primer tipus de deposició en fossa o conjunts sota paviment, es caracteritzat per contenir només 
dues espècies (porcs i ovicaprins) que es van combinant o bé apareixen individualment. Dins aquests 
conjunts hi solen aparèixer bastants ossos sencers, i sembla haver selecció de membres depositats 
en connexió en la major part dels casos. Aquest fet evidencia un processament de l’esquelet i una 
selecció de les parts prèvia a la seva deposició, clarament sustentat per la presència de marques 
de tall. Pel que fa al context arqueològic, principalment, es troben situades a l’interior de les cases 
amb un 62% (8 fosses); en menor grau, en els espais de treball situats al barri central amb un 
31% (4 fosses); i, finalment, un únic cas que constitueix, a dia d’avui, l’única fossa situada fora de 
les muralles de la fortalesa i que constitueix el 8%. El grau de fracturació i conservació en aquest 
primer tipus de fossa és molt variable i va des d’un bon estat de conservació (grau 0-2) a un grau 
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de fracturació molt elevat i conservació molt deficient (grau 3 a 4). Aquests fets caldrà atribuir-los 
sobretot al patró de deposició utilitzat i als factors post-deposicionals que hauran afectat de manera 
diferenciada a les restes en funció de la seva situació estratigràfica.

• En segon lloc, tenim un altre tipus de fossa amb un origen diferent a les anteriors i amb unes 
clares diferències que es basen, principalment, en el tipus d’espècie inhumada i l’edat (fetus de 
cavall) però, sobretot i principalment, perquè en aquest segon cas sí que es troben en connexió 
anatòmica i no presenten, en cap cas, marques de tall o de processament previ de l’esquelet. A 
nivell contextual podem dir que sempre s’han localitzat en els reompliments de preparació dels 
paviments: tant en espais domèstics, en un 93% (14 fosses) i, en un menor percentatge, en espais 
de treball (tallers), en un 7% (1 fossa). El seu grau de conservació en aquest cas és excepcional 
pel que fa als agents d’afectació tafonòmica (grau 0-1), en canvi i com veurem més endavant pel 
que fa al grau de conservació esquelètica també és molt variable en funció de la deposició.

Finalment un segon origen seria el compost per les restes pròpiament de consum, aquestes sí que es 
trobarien en una posició secundària i inclús terciària segons el cas, fet que podem veure reflectit en l’ampli 
espectre d’agents tafonòmics que han intervingut en les superfícies dels ossos (traces de carnívors, traces 
d’herbívors, marques de tall, cremació, aixafament, fissures, arrels, descamació, dissolució, etc). Els 
contextos en els que han aparegut aquest tipus de conjunts són molt variats i van des de reompliments, 
paviments, estructures d’emmagatzematge, nivells d’ús, abocaments puntuals en espais de circulació, així 
com nivells d’abandonament. Pel que fa als espais que ocupen dins l’urbanisme del jaciment, podem dir 
que aquests conjunts s’hi troben representats en tots els que han estat estudiats (cases, tallers, carrers i 
cisterna/pou) tot i que en percentatges ben diferenciats. Un grau de fracturació elevat i, sobretot, el reduït i 
testimonial percentatge de remuntatges és el que caracteritza principalment aquests conjunts. 

4.2.3 Quantificació i acumulació general de les restes per zona
El conjunt faunístic analitzat s’ha composat d’un total de 13485 restes de les quals 8957 (66,4%) 
corresponien a restes determinades, 2266 (16,8%) a restes no determinades i 2262 (16,7%) corresponien 
a restes indeterminades. Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, els conjunts dels Vilars corresponen 
a unes dinàmiques de formació de naturalesa diversa. D’aquesta manera dels materials estudiats: 4890 
corresponien a conjunts sota paviment13 (conjunts tancats amb individus que presentaven connexions 
anatòmiques), dels quals 3537 restes (72,3%) van poder ser determinades i 1353 (27,7%) van mantenir-
se dins la categoria de les indeterminades. Pel que fa als conjunts vinculats al consum carni estaven 
compostos per un total de 8595 a restes de les que 5420 (63,1%) van ser determinades, 2266 (26,4%) es 
van determinar a nivell anatòmic (NRND) i, finalment, 909 (10,6%) van restar indeterminades. 

Tal i com es pot veure en la figura inferior (fig. 4.37) la zona que ha proporcionat un nombre de restes superior 
és la zona 6 (espai central), seguida de molt a prop per la zona 4 (barri sud d’habitatges). En tercer lloc i 
amb el mateix percentatge hi ha la zona 11 (barri nord-oest) i la cisterna/pou, on hi havia una concentració 
important de material faunístic. Finalment, els carrers (zona 5 i zona 10) són els que han proporcionat una 
quantitat inferior de materials en el present estudi que en el cas de la zona 10 és clarament justificable, ja 
que només s’ha estudiat una acumulació de materials situats al sector 10/2. En el cas de la resta de zones 
és difícil poder contrastar els nostres resultats amb els estudis realitzats anteriorment (Miró, 1992) ja que 
aquests van establir els comptatges per fases cronològiques i no per espais i/o nivells arqueològics. En 
aquest sentit no podem saber com es distribuïen les 5032 restes dels treballs precedents pels diferents 
espais de la fortalesa, cosa que ens impedeix corroborar si la dinàmica que mostra el nostre estudi seria la 
mateixa en els altres conjunts estudiats. 

Naturalment, també cal mencionar que no totes les zones estudiades s’han excavat amb la mateixa 
intensitat. Els treballs d’excavació van ser molt incipients des del primer moment en la zona 4 i en la zona 
11. Els carrers també han acollit una bona part de les tasques i, en canvi, la zona 6 encara resta, a dia 
d’avui, en els nivells de Vilars II en tots els seus espais. Aquest fet pot haver afectat al volum de mostra 
recuperada en les diferents zones i serà un factor a tenir en compte a l’hora de valorar la significació 
d’aquestes acumulacions.
A un nivell més microespacial, les restes faunístiques es van poder localitzar tant a l’interior d’estructures 
com d’unitats estratigràfiques ben diverses, però es distribuïen de manera desigual. En concret, els 

13. Aquestes restes s’han comptabilitzat a part separant-les dels comptatges de les deixalles de consum.
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Fig. 4.37 - Representació gràfica de la quantificació i acumulació general de les restes per zona.

materials procedien d’un total de 78 fets o estructures compostes per quatre banquetes (BQ-467, BQ-480, 
BQ-553, BQ-610), dos estructures d’emmagatzematge (EE-151, EE-185), un enterrament infantil (EN-443), 
dos forats de pal (FO-696, FO-707), un forn (FR-177), dinou fosses14 (FS-1026, FS-1091, FS-263, FS-
269,FS-461, FS-526, FS-574, FS-609, FS-714, FS-735, FS-758, FS-761, FS-776, FS-781, FS-785, FS-79, 

14. En aquest cas tan sols hem comptabilitzat les que s’han realitzat en el marc exclusiu de l’estudi del material vinculat al treball de tesi. Així doncs, 
les 15 fosses que contenien fetus de cavall s’han mantingut a part per presentar unes característiques diferents i per haver estat analitzades amb una 
metodologia i uns paràmetres també diversos en alguns aspectes. Aquest estudi, a més, representa un treball que es va desenvolupar en el marc de 
la tesina prèvia al present estudi (Nieto 2008).
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Fig. 4.38 - Inventari de les estructures i unitat estratigràfiques amb restes faunístiques
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FS 1 100 4 22,2 5 38,5 9 22,5 19 25,7
LL 1 5,6 1 7,7 1 2,5 3 4,1
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Paviment 9 17,3 1 12,5 3 4,8 11 16,7 24 11,4

Reompliment 22 42,3 3 37,5 29 46,0 2 9,5 37 56,1 93 44,1
Preparació 5 9,6 1 12,5 4 6,3 1 4,8 11 5,2
Enderroc 1 1,9 2 3,2 3 1,4
Abandó 4 6,3 1 4,8 5 2,4

Estrat acum. 6 11,5 6 9,5 10 47,6 1 100 3 4,5 26 12,3
Ceràmica (ab.) 4 7,7 4 1,9

Capa remoguda 3 4,8 1 4,8 1 1,5 5 2,4
Altres 1 12,5 2 3,2 2 3,0 5 2,4
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FS-879, FS-933, FS-sn, FS-sn2) (rituals i de deixalles alimentàries), dos esglaons15 (ES-16, ES-64), tres 
llars (LL-154, LL-265, LL-715), cinc murs (M-4, M-147, M-505, M-550, M-686), trenta-vuit paviments (P-8, 
P-9, P-14, P-15, P-54, P-165, P-240, P-273, P-279, P-305, P-306, P-321, P-335, P-364, P-391, P-489, 
P-496, P-497, P-507, P-509, P-533, P-536, P-542, P-511, P-568, P-592, P-602, P-603, P-607, P-635, 
P-653, P-654, P-687, P-698, P-703, P-707, P-720, P-746) i una urneta ceràmica (VE-362).
D’aquesta manera, i tal i com mostra la fig. 4.38, l’estructura amb un major índex de representació ha estat 
el paviment, seguit de les fosses, els murs, les llars, les banquetes, les estructures d’emmagatzematge, etc.

Pel que fa al volum d’unitats estratigràfiques estudiades tenim un total de 211 UEs de les quals nou 
corresponien a nivells de neteja (N)16, vint-i-sis a nivells d’ús (U), vint–i-quatre a paviments (P), noranta-tres 
a reompliments (R), onze a nivells de preparació o anivellament (PR), tres a nivells d’enderroc (END), un a 
nivell d’abandonament (AB), vint-i-sis a estrats d’acumulació i/o sedimentació (E)17, quatre a acumulacions 
de ceràmica (CER), cinc a capes encara remogudes pels treballs agrícoles (CR) i, finalment, cinc que 
han estat classificats dins la categoria d’altres (AL)18, ja que s’ha considerat que responien a naturaleses 
diverses i amb un caràcter molt puntual.

Pel que fa al volum de restes procedent dels diferents contextos estudiats podem dir a grans trets, i tal i com 
evidencia la gràfica inferior (fig. 4.39), que el volum més important, a partir de l’NR brut, el trobaríem dins 
dels reompliments (R: 39,6%) seguits dels estrats d’acumulació (E: 16,5%) i els nivells d’ús (U:15,3%) en 
tercer lloc. A més distància hi ha els paviments (P: 9,3%), els nivells de preparació (PR: 4,3%), els de neteja 
(N: 4,8%) i algunes capes encara remogudes pels treballs agrícoles (CR: 4,9%). Finalment, i de manera 
molt més testimonial, hi ha algunes acumulacions de ceràmica (CER: 1,8%), nivells d’abandó (AB: 1,4%) i 
per últim els enderrocs (0,3%). 

Fins aquí s’ha tingut en compte el volum global aparegut en aquests contexts però aquestes dades no 
reflecteixen la intensitat d’acumulació dins de cada nivell. Per aquest motiu també s’ha pretès estimar la 
intensitat de restes present en cada estrat arqueològic a partir de la ponderació de l’NR19. 
Un cop apliquem aquest càlcul és interessant veure, per exemple, com la intensitat d’acumulació de 
les restes disminueix en els reompliments. En canvi, veiem que les restes s’acumulen amb una major 
intensitat en les capes remogudes (CP) (però ben datades gràcies al material associats) i en els nivells 
d’abandonament (AB)20. Aquest efecte es produeix perquè si bé els reompliments han proporcionat un 
major nombre de restes, aquestes, en el fons, s’estan distribuint en 94 nivells diferents i el mateix passa 
amb els nivells d’ús, els paviments i els nivells de preparació. La contrastació d’aquestes dues variables 
permet obtenir una lectura el més acotada possible pel que fa al volum i la intensitat d’acumulació de les 
deixalles de consum dins els diferents nivells. 
Pel que fa a les estructures, les que han proporcionat les acumulacions més importants (fig. 4.39) han estat 
les fosses o dipòsits sota paviment, tant pel que fa a l’NR brut com a l’NR ponderat. Tot i que, com veurem 
més endavant, no totes contenien animals en connexió i un volum important de restes. Els paviments se 
situarien en el segon lloc pel que fa al nombre de restes, però quan ponderem els resultats veiem que 
la intensitat d’acumulació és força baixa. La resta d’estructures estan molt infrarepresentades, cosa que 
indica una baixa presència d’aquest tipus de restes associades a elles.

Pel que fa a l’anàlisi de les acumulacions de fauna per zona sembla que aquestes no tenen un patró de 
deposició homogeni per a totes. En primer lloc, i tal com mostren les figures 4.40 i 4.41, a la zona 4 (al 

15. Tot i que la nomenclatura en el registre original és “E”, per al present treball s’ha canviat per “ES “per a no confondre-la amb la nomenclatura 
escollida per als estrats d’acumulació anomenats aquí “E”, tal i com es veurà més endavant.

16. Encara que en la majoria dels casos aquests eren nivells tècnics donats a les primeres capes de neteja dels espais a inici de campanya els materials 
associats van permetre en tots els casos datar-los amb precisió.

17. Aquests, descrits en el registre com a nivellets de sedimentació, normalment se solen situar per sobre dels paviments i constitueixen, en la majoria 
dels casos, nivellets verds d’acumulació possiblement vinculats a les deixalles i els residus de l’activitat domèstica o les activitats productives dutes 
a terme dins dels espais.

18. Dins la categoria d’altres s’hi ha inclòs tres UEs, la 11053: restes de fauna agrupades sense connexió anatòmica dins la UE 11053; la UE 11574: 
petita aglomeració pedregosa adossada al mur M-484, al nord de la fossa FS-758; i UE 5010: descrita com una petita refacció a la part nord del carrer 
en la memòria de Vilars (Garcés et al. 1996, 15), de totes maneres com que no apareixia descrit en el registre i en la breu descripció de la memòria 
s’hi feia una referència molt puntual s’ha optat per incloure-la dins la categoria “altres” per considerar que la seva interpretació no quedava prou 
especificada.

19. Aquest s’obté avaluant no només el nombre de restes sinó el nombre de UEs en què s’han localitzat aquestes restes, ja que podem tenir moltes 
restes distribuïdes només en poques UEs i a l’inrevés, un nombre molt elevat de restes fruit d’un major nombre d’unitats estratigràfiques, per avaluar 
aquest possible decalatge també s’ha tingut en compte aquesta variable.

20. Cal dir que de nivell d’abandonament només se n’ha analitzat un però que contenia una acumulació important de restes, amb un total de 115. 
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Fig. 4.39 - Representació gràfica de la distribució de les restes faunístiques per tipus d’UE i FET.
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NR % nº NR p % p
AB 115 1,4 5 23,0 4,6
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CER 149 1,8 4 37,3 6,1
E 1380 16,5 20 69,0 11,4
CR 413 4,9 3 137,7 22,7
END 27 0,3 3 9,0 1,5
N 405 4,8 9 45,0 7,4
PR 356 4,3 12 29,7 4,9
P 776 9,3 24 32,3 5,3
R 3312 39,6 94 35,2 5,8
U 1281 15,3 26 49,3 8,1
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Fig. 4.40 - Taula A: NR per zona i nivell estratigràfic; Taula B: NR per zona i fet arqueològic.
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4.2 Presentació dels conjunts

barri sud compost per unitats domèstiques 
simples de forma rectangular) els nivells 
amb un percentatge més elevat d’NR 
serien els reompliments (55,9%), seguits 
dels paviments (13,9%) i els nivells d’ús 
(11,3%). En un segon ordre d’importància 
hi hauria els quatre conjunts de materials 
ceràmics concentrats (CER: 5,7%), els 
nivells de neteja (4,3%) i els de preparació 
(3,3%). I finalment, amb un caràcter molt 
testimonial, un nivell d’enderroc (0,4%). La 
ponderació d’aquests resultats va permetre 
veure com els reompliments passaven de 
nou a un segon pla i quedaven per sota 
dels nivells d’ús pel que fa a la intensitat 
d’acumulació de restes. Amb això volem 
dir que un menor nombre de nivells d’ús ha 
proporcionat una major quantitat de restes. 
El mateix va passar amb els nivells de 
neteja. La resta de nivells, més o menys, 
mantindrien la mateixa dinàmica reflectida 
per l’NR brut. Aquests resultats no volen dir 
que tots els nivells d’ús acumulessin una 
quantitat important de deixalles, ja que el 
fet de tenir només tres nivells d’ús amb 
presència d’aquestes restes en aquesta 
zona, es bastant significatiu. Tot i així, el 
que sí que està clar és que com a mínim n’hi 
havia tres amb una acumulació significativa, 
de restes, que podrien estar reflectint 
l’activitat de consum d’aquests espais. 
Pel que fa als nivells de neteja quedarien 
al marge d’aquestes valoracions ja que, 
tot i estar ben datats i contextualitzats, es 
tractava de nivells tècnics que ens aporten 
poca informació dins d’aquest discurs. Per 
la resta de nivells, la dinàmica general 
d’acumulació de les restes seria, sens 
dubte, dins els nivells de reompliment, 
seguida pels paviments, nivells d’ús i, 
finalment, els nivells de preparació com 
els més significatius. Així que, tret d’alguns 
casos particulars que s’aniran tractant al 
llarg del treball, la major part de restes de 
la zona 4 provindrien de deposicions de 
caràcter secundari, que haurien arribat 
o bé fruit de la casualitat (entre la terra 
o material constructiu emprat per a la 
refacció de l’espai) o bé amb la recol·lecta 
de diverses deixalles de l’entorn aprofitant 
els reompliments per a fer-les desaparèixer 
ràpidament. 

Les estructures analitzades en aquesta 
zona (fig. 4.40, Taula B) estaven compostes 
per quatre fosses (FS-263,FS-269, FS-79, 
FS-1091), dos esglaons (ES-16, ES-64), 
una llar (LL-265), un enterrament infantil 
(EN-443), dos murs, onze paviments (P-
8, P-9, P-14, P-15, P-54, P-240, P-279, 
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Fig. 4.41 - Representació gràfica dels valor de la taula A de la fig. 4.42.
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P-321, P-335, P-364, P-391) i una urneta ceràmica (VE-). Les fosses són les que van proporcionar un major 
nombre de restes (49,6%), que es va mantenir amb la ponderació de la mostra (48%). Els paviments van 
ser el segon fet arqueològic en ordre d’importància (40%), que la ponderació va reduir, però, pràcticament a 
la meitat (22%). La resta d’estructures van proporcionar un nombre molt poc significatiu de restes tal i com 
mostra la taula (fig. 4.40, Taula B).

Els resultats de la mostra de la zona 5 (carrer sud) és molt petita, amb només 135 restes. Aquestes procedien 
majoritàriament dels nivells de neteja d’inici d’excavació (51,9%). En segon lloc se situarien els nivells de 
reompliment (32,6%), seguits dels nivells d’ús (5,9%) i els nivells de preparació (3,7%). La ponderació de 
l’NR ha fet disminuir una mica el pes del reompliment però la dinàmica general s’ha mantingut pràcticament 
igual que la que havia dibuixat l’NR brut. 

El reduït nombre de restes podria estar reflectint una gestió molt acurada de les deixalles de consum 
que no s’abocarien sistemàticament als espais comuns de circulació, al menys en els sectors analitzats 
en el present treball. En els nivells d’ús tan sols s’han pogut localitzar 8 restes i molt fragmentades i els 
de reompliment contenien un màxim de 44 restes. Els altres nivells van proporcionar una mostra molt 
fragmentària que no s’ha considerat significativa i els de neteja s’han deixat al marge d’aquesta anàlisi.
Caldrà veure en el futur, quan l’àrea d’excavació s’expandeixi, si se segueix mantenint aquesta dinàmica 
o apareixen alguns sectors amb majors acumulacions. De totes maneres sembla lògic que en un espai 
de circulació tan reduït hi pogués haver una voluntat expressa d’evitar-hi les acumulacions de deixalles i 
brutícia en general.

En aquesta zona només s’han pogut obtenir restes faunístiques procedents d’un fet arqueològic (P-306), el 
qual en va proporcionar tan sols 9.

La mostra procedent de la zona 6 (espai central definit com una zona de producció i/o emmagatzematge) 
presenta un tret distintiu respecte la zona 4 (espais d’hàbitat). Tot i que les majors concentracions se segueixen 
trobant en els reompliments, els nivells d’ús, els nivells de preparació i els paviments, respectivament; 
és interessant veure com, en aquesta zona, els nivells d’acumulació i/o sedimentació prenen molta més 
importància (6,6%). També és molt significatiu aquí que els nivells d’ús ocupin la segona posició a l’NR 
brut, així, d’aquesta manera esdevenen la primera pel que fa a la intensitat d’acumulació (NR ponderat). 
Tant els nivells d’ús com els nivells d’acumulació estan reflectint les deixalles presents just en el moment 
de formació i/o funcionament d’aquests estrats i val a dir que en aquesta zona sí que hem pogut constatar 
una major presència d’aquests nivells verds amb una major de restes faunístiques. Semblaria, doncs, que 
aquests espais centrals no estarien sotmesos a unes condicions de neteja tan severes com les que s’han 
pogut observar, per exemple, en els espais d’hàbitat de la zona 4. Tot i així, tampoc s’han pogut localitzar 
grans acumulacions de restes faunístiques en aquests nivells de la zona 6, però en tot cas sembla que no hi 
hauria un règim de neteja tan estricte com en altres zones. Aquest fet tindria la seva lògica si, efectivament, 
es tractés d’espais productius com tallers o zones d’emmagatzematge, que per la seva funcionalitat i les 
activitats que s’hi desenvolupaven diàriament podrien tenir un règim diferent de gestió dels residus en el 
seu interior. 

Pel que fa a les estructures estudiades, aquestes estaven compostes per cinc fosses (FS-574, FS-879, FS-
461, FS-761, FS-781), una llar (LL-154), un mur (M-147), dos paviments (P-568, P-687), dos estructures 
d’emmagatzematge (EE-151, EE-185), un forn (FR-177), i dos banquetes (BQ-480, BQ-467).

Naturalment, la zona 7 (cisterna/pou) presenta una dinàmica d’acumulació totalment diversa respecte a 
les altres zones analitzades. En aquest cas tant els nivells d’acumulació i/o sedimentació (26,1%) com els 
d’abandó (28,8%) són els que ens han proporcionat el volum més important de restes. En segon lloc, se 
situarien els nivells d’ús o de circulació (18,4%) localitzats en la part del baixador que conduïa pròpiament 
fins a la cisterna. Tant en aquests nivells com en els de sedimentació (nivells verds, grisos i negres) 
acumulats a l’interior del pou, tot sembla evidenciar que mentre la cisterna està en funcionament una bona 
part de restes faunístiques, ceràmiques i orgàniques en general hi serien abocades. El que desconeixem és 
si els abocaments es durien a terme d’una manera continuada o si es tracta de grans abocaments realitzats 
en moments més puntuals. 
L’estudi de materials ha permès practicar alguns remuntatges en alguns nivells que mostrarien la presència 
de conjunts força tancats. Cal dir també que la cisterna no ha estat íntegrament excavada i que aquest fet 
ens impedeix poder fer-ne una interpretació global. En aquest sentit podrien haver-hi individus complets 
que han quedat parcialment excavats a causa de no haver pogut finalitzar els treballs en aquesta estructura. 
Fins al moment s’han excavat el baixador i un quart de la superfície de la cavitat de la cisterna (només 
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aquesta part ja ha proporcionat un total de 1652 restes), just la part que queda davant de l’accés al nivell 
freàtic de l’estructura. La secció d’aquest sector mostra com els nivells d’acumulació es van superposant 
en pendent, al final d’aquest baixador. Gran part de les restes analitzades se situaven en aquests nivells 
fàcilment interpretables, doncs, com abocaments intencionats de materials.
També s’ha pogut analitzar un nivell d’abandó que va proporcionar 115 restes (7,3%), que amb la ponderació 
ascendia (29%). I finalment i de manera molt més testimonial se situaven, per ordre d’importància, els 
nivells de preparació (2,3%), els de neteja (0,4%) i els reompliments (0,2%) que, per primer com i únic, se 
situarien a la cua.

La zona 11 (barri nord amb espais d’hàbitat complexos) sembla que hauria de mostrar una dinàmica 
d’acumulació similar a la de la zona 4, almenys si aquesta està relacionada amb la funcionalitat dels espais. 
En aquest cas els nivells de reompliment tornen a encapçalar la llista pel que fa a l’NR brut (56,6%), 
seguit dels paviments (14,2%) i els nivells d’ús (14,2%). A més distància tenim la categoria “altres” (9,4%) 
i els estrats d’acumulació (5,2%). Pel que fa al grau d’acumulació per nivell, la ponderació fa disminuir 
substancialment la sobrerepresentació que tenien els reompliments (14,6%) i, en canvi, fa augmentar els 
estrats d’acumulació (16,5%). En definitiva, els 37 reompliments analitzats són els que més restes han 
proporcionat en aquesta zona però, en proporció, no són els que més restes contenien. Els paviments i 
nivells d’ús, d’altra banda, es mantenen en els dos tipus d’anàlisis i ocupen el segon lloc pel que fa al NR 
brut, però se situen per sota de la categoria “altres” i dels estrats d’acumulació pel que fa a la intensitat 
d’acumulació específica per estrat. Amb referència a la interpretació tafonòmica d’aquests resultats ens 
remetem al que s’ha comentat per la zona 4 tenint en compte que, en definitiva, tan sols s’han obtingut 
dades de 3 nivells d’ús i que la categoria “altres”, tal i com comentàvem a l’inici d’aquest apartat, respon a 
agrupacions puntuals de fauna dins de reompliments.

Les estructures analitzades en aquesta zona corresponen a deu fosses (FS-1026, FS-758, FS-785, FS-
714, FS-735, FS-526, FS-609, FS-776, FS-sn, FS-sn2), una llar (LL-715), dos murs (M-505, M-550), vint-
i-un paviments (P-165, P-489, P-497, P-496, P-507, P-509, P-533, P-536, P-542, P-592, P-602, P-603, 
P-607, P-635, P-653, P-654, P-698, P-703, P-707, P-746, P-720), dos banquetes (BQ-553, BQ-610) i dos 
forats de pal (FO-696, FO-707) .

Si analitzem els resultats globalment, sembla que s’apunten patrons d’acumulació diferents en funció de la 
zona. Mentre que als barris de cases (zona 4 i zona 11) el major volum de mostra procedeix de les fosses, 
seguit dels nivells d’ús i, finalment, els reompliments; a la zona de tallers i d’espais d’emmagatzematge 
(zona 6) la major representativitat de la mostra la trobem en els nivells de sedimentació i/o acumulació i, en 
segon lloc, en els reompliments. El carrer (zona 5) presenta un perfil que prioritza els nivells de reompliment 
i, just per sota, els nivells de circulació. Per acabar, la cisterna/pou (zona 7) és la que presenta un registre 
més divers, en què els conjunts procedeixen principalment dels nivells d’abandonament seguits dels 
d’acumulació. Tot plegat sembla dibuixar patrons diferents que podrien relacionar-se amb la funcionalitat 
dels espais; ja que, per exemple, el patró de les zones d’hàbitat coincideix (AL/U/R) mentre que el carrer 
(R/U), la zona de tallers (E/R) i la cisterna (AB/E) presenten cadascun un patró diferent.
Aquest fet es podria relacionar d’una banda amb les activitats desenvolupades a l’interior d’aquests espais, 
però també als tipus de refaccions i gestió de les deixalles en els mateixos. Aquest fet també hauria hagut 
d’influir en el grau de conservació i fragmentació de les restes.

4.2.4 Estat de conservació, validesa i significació dels conjunts 

El conjunt faunístic analitzat s’ha composat d’un total de 13480 restes, de les quals 8957 (66,4%) corresponien 
a restes determinades, 2266 (16,8%) a restes no determinades i 2262 (16,7%) a restes indeterminades.
Diversos elements testimonien una conservació molt bona dels conjunts: un alt índex de restes determinades 
(66,4%), la presència d’ossos d’animals molt joves (3,2%) (fig. 4.42b), d’ossos d’individus en estat fetal 
(3,1%) (fig. 4.42a), d’ossos fràgils com ara costelles, estenebres i dents de llet (2,2%) (fig. 4.43), una 
baixa presència d’estelles (9,2%), petits ossets (sesamoides (0,2%), ossos del carp (0,7%), ossos del tars 
(0,4%) (sense comptar el calcani i l’astràgal, calcanis (0,6%), astràgals (0,5%)) que ens ajuden a veure, 
d’una banda, el bon estat de conservació global del conjunt i, de l’altra, que l’excavació i la recol·lecta dels 
ossos es va dur a terme curosament. Tot i així, cal dir que no totes les mostres han estat tamisades, fet 
que ha pogut provocar, en alguns casos, una infrarepresentació d’aquestes parts anatòmiques de talla més 
reduïda.
Ampliant una mica més aquestes dades per valorar si aquestes condicions favorables de conservació 
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Fetus per zona NRD % nº UEs %nºUES Correl Correl 
Zona 4 66 2,9 18 33,3 nºUEs/nºUEs zona NRD/NRfetus
Zona 5 6 4,9 3 37,5 1,0 0,7
Zona 6 55 2,3 24 38,1
Zona 7 12 0,9 8 38,1

Zona 10 1 1,1 1 100
Zona 11 95 6,6 35 53

Total 235 3,1 89 41,8
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Molt joves per zona NRD % nº UEs %nºUES Correl Correl
Zona 4 43 1,9 14 25,9 nºUEs/nºUEs zona NRD/NRmolt joves
Zona 5 2 1,6 1 12,5 1,0 0,4
Zona 6 50 2,1 20 31,7
Zona 7 7 0,5 4 19,0

Zona 10 1 1,1 1 100,0
Zona 11 148 10,3 23 34,8

Total 251 3,2 63 29,6
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Fig. 4.42 - Index de correlació entre l’NRD i l’NR de fetus i animals molt joves per zona.

són òptimes per totes les zones o, si pel contrari, s’ha produït una conservació diferencial; hem tingut 
en compte, d’una banda, el percentatge de representació dels índex, anteriorment enumerats, en funció 
del NRD total per zona i, de l’altra, el percentatge de representativitat per nivell estratigràfic per zona, on 
s’avalua si la seva distribució és homogènia en els diversos nivells o, pel contrari, hi ha concentracions en 
alguns nivells o zones específiques. 
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Alguns dels indicadors que s’han considerat més significatius han estat l’alt percentatge d’ossos de fetus, 
d’animals molt joves, i la presència de dents decídues que, per la seva delicadesa, són els més susceptibles 
de ser afectats per una conservació diferencial. Tal i com mostren les fig. 4.42a, fig. 4.42b i fig. 4.43, els tres 
indicadors estarien molt equilibrats tant en percentatges de NRD com en percentatge de representativitat 
per unitat estratigràfica. El fet que corrobora aquestes dades és l’índex de correlació que, en tots els casos, 
ha estat positiu per indicar que un major nombre de restes suposa un major nombre d’indicadors (ossos 
de fetus, d’animals molt joves i/o de dents decídues). De la mateixa manera, l’índex de correlació també 
ha evidenciat que a un major nombre d’unitats estratigràfiques s’hi associa un major nombre d’UEs amb 
presència d’aquests elements.
La zona que presenta un percentatge més elevat de NRD de fetus i animals molt joves és la del barri 
nord-est (zona 11) (fetus 53%, molt joves 34,8%, dents decídues 33,3%), la resta de zones presenten una 
lleugera variabilitat en els seus percentatges. El que sí que podem afirmar és que el conjunt faunístic de 
Vilars ha proporcionat un volum important de restes d’animals molt joves i fetus, distribuïdes de manera força 
homogènia al llarg de totes les zones estudiades. Aquestes restes s’han pogut localitzar en les diferents 
tipologies de nivells estratigràfics21 i han evidenciat el bon estat de conservació global de la nostra mostra.

Afectació pels agents tafonòmics

Un altra manera de valorar el grau de conservació i, per tant, de representativitat dels nostres conjunts ha 
estat l’avaluació del grau d’afectació dels diferents agents tafonòmics sobre les restes, en aquest cas per 
zona. Aquí també s’han tingut en compte dues variables: en primer lloc, el NRD afectades per cada agent 
tafonòmic; i, en segon lloc, el nombre d’unitats estratigràfiques on aquestes afectacions hi eren presents. 
D’aquesta manera no tan sols sabem quin volum de restes ha estat afectat ja que s’incorpora una visió més 
global, que permet veure com aquestes van quedar distribuïdes pels diversos nivells estratigràfics de les 
zones estudiades. 

Els primers que van afectar al conjunt d’animals morts, homes i carnívors (agents de primer nivell) han estat 

21. Tant el nombre de restes pertanyents a animals molt joves, com la presència de dents decídues corroboren aquesta dinàmica de representació en 
els diferents nivells de totes les zones amb percentatges que van del 12% al 100%, en el cas de les restes d’animals molt joves, i del 37% al 42%, 
en el cas de les dents decídues. 

Dents deciduals NRD % nº UEs %nºUES Correl Correl
Zona 4 52 2,3 20 37 nºUEs/nºUEs zona NRD/NR deciduals
Zona 5 3 2,5 2 25 1,0 0,9
Zona 6 60 2,5 27 42,8
Zona 7 8 0,6 4 19

Zona 10 0 0,0 0 0
Zona 11 43 3,0 22 33,3

Total 166 2,2 75 35,2
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Fig. 4.43 - Index de correlació entre l’NRD i el numero de dents decídues per zona.
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representats en totes les zones, tot i que en percentatges ben diversos. La zona 4 presentava un 4,2% de 
restes afectades per marques de tall; la zona 5, un 9,4%; la zona 6, un 4,4%; la zona 7, un 1,6% i la zona 11, 
un 4,2%. En aquest cas els espais tancats han proporcionat tots uns percentatges menors (4%) respecte 
als espais de circulació (9,4%). La cisterna, en canvi, era la que presentava un menor percentatge de restes 
amb marques de tall (1,6%).
Pel que fa a la presència dins dels nivells arqueològics podem afirmar que els percentatges són força 
elevats en totes les zones. A la zona 4, un 45,6% de les unitats estratigràfiques contenien ossos amb 
aquesta afectació; a la zona 5 ho feien un 30,8%; a la zona 6, un 41,4%; a la zona 7, un 9,5% i, finalment, 
per la zona 11 teníem un 48,5%. 
La presència d’ossos cremats, ja sigui totalment o parcialment, és molt escassa en totes les zones i amb 
valors molt insignificants, que oscil·len entre el 0,1% (zona 7) i 0,8 (zona 11). La seva representació en els 
diversos nivells estratigràfics oscil·lava entre el 4,8% (zona 7) i el 20,6% (zona 4). 
Pel que fa a l’acció dels carnívors podem dir que ha estat identificada també en totes les zones tal i com 
mostren les figures de 4.44 a 4.48, amb valors que oscil·len entre l’1,4% (zona 7) i el 16,8% (zona 5). La 
representació per unitat estratigràfica ha estat més homogènia, amb valors que oscil·len entre el 35,3% 
(zona 4) i el 58,6% (zona 6). Amb això volem dir que el percentatge de restes mossegades per carnívors 
és petita, però que aquestes es troben distribuïdes en molts dels nivells arqueològics. La presència del 
l’acció dels carnívors sobre els ossos també es va poder constatar a partir de la identificació d’alguns ossos 
amb traces evidents d’haver estat ingerits. Tot i que aquests són més testimonials també s’ha constatat la 
seva presència en totes les zones menys en la 5 (zona 4 (0,2%), zona 6 (0,6%), zona 7 (0,1%), zona 10 
(2,2%), zona 11 (0,2%)). Pel que fa a la seva representativitat en els diferents nivells arqueològics els valors 
oscil·laven entre el 4,4% (zona 11) i el 13,8% (zona 6).
A nivell global i referint-nos a l’acció dels agents de primer nivell sembla que les zones que constitueixen 
espais tancats (zona 4, zona 6, zona 11) presentin una dinàmica molt homogènia entre elles. L’acció 
antròpica sobre les restes (marques de tall) suposa un 4 % de l’NRD i la seva representativitat en els nivells 
estratigràfics oscil·la entre el 35-40%. El carrer (zona 5) presenta una lleugera variació ja que hi ha un 
augment de la representació de les marques de tall (9,4%) en relació a l’NRD, tot i que la representació per 
unitat estratigràfica segueix la dinàmica de les zones d’espais tancats i entra, així, dins el 40%. Pel que fa a 
l’acció dels carnívors és interessant constatar una major presència a la zona 6 (11,7%) i a la zona 5 (16,8%) 
en relació a l’NRD. En referència a la seva distribució dins els nivells estratigràfics val a dir que en totes les 
zones oscil·la entre el 40-50%, menys a la cisterna on hi són molt infrarepresentades, amb un 9,5%.

En relació a l’acció dels agents diagenètics i fisicoquímics (agents de segon nivell) s’ha pogut identificar un 
important ventall d’alteracions vinculades al conjunt deposicional. En primer lloc cal destacar la importància 
de les fissures i les arrels com les que més han afectat a la mostra, tant pel que fa al nombre de restes com 
al nombre d’UEs que contenien ossos amb aquestes alteracions. Els valors de l’NRD oscil·laven entre l’11% 
(zona 11) i el 31% (zona 7) en el cas de les arrels, i entre el 5,7% (zona 4) i el 13,4% (zona 5) en el cas de 
les fissures. La representativitat d’aquests dos agents dins els nivells arqueològics també era de les més 
significatives, amb valors que anaven del 30,8% (zona 5) al 76,2% (zona 7) per les fissures, i entre 46,2% 
(zona 5) i el 81% (zona 7) en el cas de les arrels. 
Pel que fa a la resta d’agents de segon nivell, alguns d’ells tenen una presència molt més variable segon la 
zona, així que aquí destacarem els més significatius:
Els ossos afectats per l’acció dels rosegadors oscil·la entre l’1-2% en les zones d’habitatges i de tallers (zona 
4: 1,7%, zona 11: 2,3%, zona 6: 1,4%); en canvi, s’incrementa lleugerament en l’espai del carrer (3,4%). A la 
cisterna no s’hi va poder identificar cap resta amb traces de rosegador. La seva presència i representativitat 
dins els diferents nivells estratigràfics és molt homogènia en totes les zones estudiades, on totes elles van 
evidenciar que un 20% dels seus estrats contenien ossos afectats per l’acció dels rosegadors (zona 11: 
29%, zona 4: 25%, zona 6: 20,7%, zona 5: 23,1%); excepte la zona 7, com ja havíem comentat. També 
volem destacar al respecte que els ossos més afectats per aquest agent han estat les falanges, normalment 
d’animals joves o molt joves, i, sobretot, els ossos llargs d’individus en estat fetal. 
Les concrecions són molt minoritàries en les zones constituïdes per espais tancats (zona 4, zona 6 i zona 
11) on l’NRD oscil·la entre l’1-2%. L’espai de circulació (zona 5) mostra un augment al respecte amb un 
4%, però és la cisterna la que acumula un major nombre de restes concrecionades (10,3%). Pel que fa a la 
representativitat dins els nivells estratigràfics ens trobem amb una situació similar on les zones amb espais 
tancats tenen un menor índex de representació (20%) excepte la zona 4, que presenta una destacable 
infrarepresentació (2,9%). El carrer (zona 5) presenta un 23% de nivells on hi han aparegut restes amb 
concrecions i la cisterna (zona 7), que s’incrementa fins al 71,4%.
Pel que fa a la descamació, els dos espais d’habitatges (zona 4 i zona 11) presenten els índex més baixos 
d’ossos afectats per aquesta alteració (1,8%). La zona 6 (espai central de tallers i magatzems) experimenta 
un increment al respecte (3,6%), que segueix augmentant en el cas del carrer (zona 5) (4%) i la cisterna 
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NR %NR total nº UEs % nº UEs
Marques 100 4,2 31 45,6
Mossegat 41 1,7 24 35,3
Digerit 4 0,2 4 5,9
Cremat parcialment 10 0,4 9 13,2
Cremat total 5 0,2 5 7,4
Esclafat 2 0,1 2 2,9
Fissurat 136 5,7 35 51,5
Arrels 307 13,0 45 66,2
Rosegat 40 1,7 17 25,0
Dissolt 19 0,8 5 7,4
Descamat 43 1,8 16 23,5
Rodat 10 0,4 8 11,8
Concressions 31 1,3 12 17,6
Alterat 17 0,7 8 11,8
CB(blanc) 2 0,1 2 2,9
CF (Marró fosc) 53 2,2 6 8,8
CG (gris) 1 0,0 1 1,5
CVr (Verd) 0 0,0 0 0,0
TF ( fosques) 3 0,1 2 2,9
TN 1 0,0 1 1,5
TV (vermelles/oxid) 3 0,1 2 2,9

Enganxat 19 0,8 9 13,2

No trobat 91 3,8 17 25,0
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Fig. 4.44 - Afectació tafonòmiques de la zona4.
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NR %NR total nº UEs % nº UEs

Marques 14 9,4 4 30,8
Mossegat 25 16,8 6 46,2
Digerit 0 0,0 0 0,0
Cremat parcialment 0 0,0 0 0,0
Cremat total 0 0,0 0 0,0
Esclafat 0 0,0 0 0,0
Fissurat 20 13,4 4 30,8
Arrels 28 18,8 6 46,2
Rosegat 5 3,4 3 23,1
Dissolt 5 3,4 1 7,7
Descamat 6 4,0 1 7,7
Rodat 3 2,0 2 15,4
Concressions 6 4,0 3 23,1
Alterat 5 3,4 1 7,7
CB(blanc) 1 0,7 1 7,7
CF (Marró fosc) 1 0,7 1 7,7
CG (gris) 0 0,0 0 0,0
CVr (Verd) 0 0,0 0 0,0
TF ( fosques) 0 0,0 0 0,0
TN 0 0,0 0 0,0
TV (vermelles/oxid) 0 0,0 0 0,0

Enganxat 3 2,0 1 7,7

No trobat 27 18,1 5 38,5
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Fig. 4.45 - Afectació tafonòmiques de la zona5.
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NR %NR total nº UEs % nº UEs
Marques 99 4,4 36 41,4
Mossegat 264 11,7 51 58,6
Digerit 13 0,6 12 13,8
Cremat parcialment 6 0,3 4 4,6
Cremat total 6 0,3 5 5,7
Esclafat 0 0,0 0 0,0
Fissurat 193 8,6 43 49,4
Arrels 304 13,5 46 52,9
Rosegat 32 1,4 18 20,7
Dissolt 56 2,5 18 20,7
Descamat 80 3,6 32 36,8
Rodat 11 0,5 9 10,3
Concressions 49 2,2 18 20,7
Alterat 28 1,2 12 13,8
CB(blanc) 0,1                 2 2,3
CF (Marró fosc) 57 2,5 17 19,5
CG (gris) 0 0,0 0 0,0
CVr (Verd) 3 0,1 2 2,3
TF ( fosques) 1 0,0 1 1,1
TN 3 0,1 3 3,4
TV (vermelles/oxid) 5 0,2 3 3,4

Enganxat 64 2,8 24 27,6

No trobat 304 13,5 12 13,8
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Fig. 4.46 - Afectació tafonòmiques de la zona6.
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NR %NR total nº UEs % nº UEs
Marques 22 1,6 2 9,5
Mossegat 19 1,4 10 47,6
Digerit 1 0,1 1 4,8
Cremat parcialment 1 0,1 1 4,8
Cremat total 0,0 0,0
Esclafat 5 0,4 4 19,0
Fissurat 86 6,3 16 76,2
Arrels 426 31,0 17 81,0
Rosegat 0,0 0,0
Dissolt 16 1,2 6 28,6
Descamat 57 4,2 14 66,7
Rodat 0,0 0,0
Concressions 142 10,3 15 71,4
Alterat 15 1,1 3 14,3
CB(blanc) 3 0,2 2 9,5
CF (Marró fosc) 403 29,4 16 76,2
CG (gris) 1 0,1 1 4,8
CVr (Verd) 0 0,0 0,0
TF ( fosques) 2 0,1 1 4,8
TN 32 2,3 9 42,9
TV (vermelles/oxid) 0 0,0 0,0

Enganxat 96 7,0 15 71,4

No trobat 0 0,0 0 0,0
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Fig. 4.47 - Afectació tafonòmiques de la zona7.
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NR %NR total nº UEs % nº UEs
Marques 61 4,2 33 48,5
Mossegat 75 5,1 33 48,5
Digerit 3 0,2 3 4,4
Cremat parcialment 4 0,3 3 4,4
Cremat total 8 0,5 3 4,4
Esclafat 0,0 0,0
Fissurat 77 5,3 34 50,0
Arrels 11,6 70,6
Rosegat 34 2,3 20 29,4
Dissolt 10 0,7 8 11,8
Descamat 27 1,8 15 22,1
Rodat 6 0,4 4 5,9
Concressions 19 1,3 2 2,9
Alterat 9 0,6 8 11,8
CB(blanc) 0 0,0 0 0,0
CF (Marró fosc) 10 0,7 8 11,8
CG (gris) 0 0,0 0 0,0
CVr (Verd) 1 0,1 1 1,5
TF ( fosques) 0 0,0 0 0,0
TN 6 0,4 6 8,8
TV (vermelles/oxid) 0 0,0 0 0,0

Enganxat 20 1,4 11 16,2

No trobat 0,0 0,0
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Fig. 4.48 - Afectació tafonòmiques de la zona11.
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(zona 7) (4,2%). Pel que fa a la representativitat estratigràfica segueix havent-hi una dinàmica comú al barri 
sud, barri nord-oest i espais de tallers (zona 4, zona 11 i zona 6), amb valors que oscil·len entre el 22-36%. 
En canvi, el carrer presenta l’índex més baix (7,7%) i la cisterna el més alt (66,7%).
La dissolució és molt minoritària en totes les zones, mostra els valors més alts a la zona 5 (3,4%) i els més 
baixos al barri sud i barri nord-est (zona 4: 0,7%, zona 11: 0,8%). En canvi, pel que fa a la representativitat 
estratigràfica les zones amb una major distribució d’ossos dissolts han estat la cisterna (zona 7: 23%) i la 
zona central (zona 6: 20,7%), la menor s’ha pogut constatar també a les zones d’habitatges (zona 4: 11%, 
zona 11: 7,4%).
La identificació d’ossos rodats ha estat possible també en totes les zones excepte a la cisterna. En relació a 
l’NRD, els valors oscil·len entre el 0,4% (zona 11 i zona 4) i el 2% (zona 5). La seva presència i representativitat 
dins els nivells estratigràfics ha seguit més o menys el mateix patró anterior amb percentatges més baixos 
al barri sud (zona 4: 5,9%) i els més alts al carrer (zona 5: 15,4%) i al barri nord-oest (zona 11: 11,8%).

Pel que fa als agents fisicoquímics que nosaltres hem pogut identificar a partir de la coloració de la superfície 
dels ossos, el ventall era bastant ampli: color blanc22, color fosc (marró fosc), color gris, color verd, taques 
fosques, taques negres, i taques vermelles.
D’ossos amb la superfície de color blanc se n’han trobat molt pocs, els valors són tan irrisoris que parlen 
per ells mateixos (zona 11: 0, zona 4: 0,1%, zona 5: 0,7%, zona 6: 0,1%, zona 7: 0,2%) i el mateix passa 
quan ens fixem en la seva distribució pels diversos nivells estratigràfics, on els valors màxims els trobem 
a la cisterna (zona 7: 9,5%) i al carrer (zona 5: 7,7%). Aquest fet sembla evidenciar que les deixalles de 
consum no haurien estat exposades a la intempèrie durant llargs períodes de temps. Aquesta coloració pot 
ser perquè els materials s’hagin trobat en els nivells més superficials i, per tant, hagin estat afectats per les 
dissolucions i les petites descalcificacions (Villalaín Blanco 1992, 140).
De la resta de colors identificats, la més representativa i majoritària ha estat la coloració fosca i homogènia a 
tota la superfície relacionada amb els ossos que han estat, de manera continuada, submergits en un ambient 
aquàtic molt estable. Tot i que la seva presència s’ha pogut constatar en pràcticament totes les zones, els 
valors eren molt baixos (zona 4: 2,2%, zona 11: 0,7%, zona 5: 0,7%, zona 6: 2,5%), excepte a la cisterna 
(zona 7: 29,4%). Pel que fa a la seva presència i distribució dins els nivells estratigràfics, els percentatges 
més baixos els tenim al barri sud i al carrer (zona 4: 8,8% i zona 5: 7,7%), l’espai central presenta un 
increment important (19,5%) i, finalment, la cisterna, on un 76,2% de les seves unitats estratigràfiques 
presentaven ossos amb aquesta coloració, fet que evidenciaria que mentre aquesta va funcionar hi havia 
un nivell freàtic mínim que es devia mantenir durant tot l’any. El més curiós és que ens apareguin ossos 
amb aquestes característiques als altres espais del jaciment i, sobretot, que hi hagi una major concentració 
a la zona 6 que d’altra banda és la que es troba al voltant de la zona de la cisterna. El que sí que sembla 
factible és que mentre la cisterna està en funcionament hi ha abocaments de restes d’animals, de ceràmica 
i, segurament, d’altres elements. També sembla que s’han pogut identificar alguns retalls que podrien 
estar indicant neteges puntuals del fons de la cisterna i potser caldria relacionar l’extracció d’aquestes 
deixalles, que s’haurien dipositat puntualment sobre la superfície de l’espai obert de la zona 7, amb la seva 
posterior arribada, de manera casual, a alguns dels nivells de la zona 623. Potser això podria explicar la 
major presència a la zona 6 i la progressiva disminució a les zones més allunyades de l’espai central.
El color gris també era present en algunes de les superfícies òssies però de manera molt més testimonial: 
amb un sol fragment a la zona 4 i un altre a la zona 7. Aquesta coloració, resulta de la combinació de 
formes hidratades d’òxids de ferro amb matèria humida (Fedoroff i Courty 2002, 296). Ella testimonia un 
medi reductor de les UEs que es trobarien permanentment per sota del nivell freàtic (Franchet 1933, 484). 
Les taques negres (òxid de manganès), aparegudes també en alguns ossos, estarien evidenciant l’exposició 
d’aquests ossos a certes condicions d’humitat temporal en ambients caracteritzats per cicles d’oxidació-
reducció (Courty 1989, 185). En el cas dels pous o cisternes, la presència d’aquest tipus d’òxid es pot posar 
en relació, d’una banda, amb la presència de carcasses en connexió anatòmica (ja que la descomposició 
s’ha produït a l’estructura) i, de l’altra, amb la variabilitat del nivell freàtic. Efectivament, la zona amb major 
presència d’aquest agent ha estat la cisterna amb un 2,3% de les restes afectades. El barri nord-oest 
(zona 11) també presentava sis ossos amb aquestes taques (0,4%) i, finalment, la zona 4 on només en va 
aparèixer una (0,4%).
El grau de representativitat i distribució d’aquest agent dins els diferents nivells estratigràfics, suposa el 
42,9% a l’interior de la cisterna, el 8,8% a la zona 11, i l’1,5% a la zona 4.
Les taques vermelles solen produir-se quan una quantitat determinada d’oxigen queda retinguda en el 
22. Tot i que quan ens referim a coloració blanca ho fem en relació a l’afectació dels agents diagenètics (afectació de la superfície de l’os degut a un 
llarg període d’exposició als elements) i per tant poc té a veure amb els agents fisicoquímics, en aquesta classificació s’ha prioritzat l’organització a 
partir del color i no de l’agent pròpiament dit, per aquest motiu s’ha situat en aquest grup.

23. En els capítols posteriors farem un estudi més acurat de la seva localització per sectors i per nivells arqueològics quan fem la descripció del 
material per fases cronològiques.
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sediment: el ferro s’oxida i es precipita amb forma de taques vermelles/taronges sobre la superfície de 
l’os (Courty 1989, 180). Aquesta coloració es produeix en el curs de les fases oxidants durant les quals la 
matèria orgànica és transformada ràpidament (Franchet 1933, 484). Aquest tipus d’afectació s’ha pogut 
localitzar en ben poques ocasions, amb només tres restes a la zona 4 (0,1%) i cinc restes a la zona 6 
(0,2%). La seva presència dins els diferents nivells també ha estat molt testimonial ja que en el cas de la 
zona 4 només s’ha trobat en dos nivells (2,9%) i a la zona 6 en tres(3,4%). 

Pel que fa al grau d’afectació24 d’aquests agents s’ha establert una forquilla que va de la conservació intacta 
de la cortical (grau 0) a la total alteració de la superfície, on gairebé no quedarien restes de cortical (grau 4). 
Tal i com mostra la figura 4.49, en general totes les zones presenten un grau d’afectació que oscil·la entre 
l’1 i el 0, cosa que indica que els agents que han actuat sobre la superfície dels ossos ho han fet amb 
molt poca intensitat. Aquest fet mostraria que difícilment la mostra podria haver estat afectada per una 
conservació diferencial a nivell global, així evidencia un bon estat de conservació dels conjunts estudiats. 
Per zones, les que presenten una dinàmica més homogènia i un millor estat de conservació (ja que hi ha 
un major percentatge de restes amb grau 0), són els conjunts procedents del barri sud (zona 4), del barri 
nord-oest (zona 11) i de l’espai central de tallers i magatzems (zona 6), que, en definitiva, són les que estan 
compostes per espais tancats. El carrer i la cisterna presenten un major percentatge de restes amb un grau 
1 i evidencien una lleugera major afectació respecte als espais tancats, tot i així estarien dins la forquilla de 
les restes ben conservades.

En resum i pel que fa a l’acció dels agents de segon nivell, podem dir que tot i que hi ha un ventall molt 
ampli d’agents fisicoquímics i diagenètics que han afectat els conjunts estudiats, en realitat, el nombre 
d’ossos afectats ha estat molt reduït en proporció al total de la mostra. A excepció de les arrels i les fissures, 
que presentaven valors màxims del 31% (zona 7) en el cas de les arrels i del 13,4% (zona 5) en el de les 
fissures, la presència de la resta d’agents de segon nivell oscil·lava entre el 0-2%. En general podem dir, 
doncs, que res fa pensar que els conjunts s’haguessin vist afectats per una conservació diferencial25.

El que és interessant destacar és, la constatació de com les diverses alteracions es dipositaven i 
entremesclaven en un mateix estrat (en la majoria dels casos) tot i el baix nombre de molts d’aquests agents 
i les particularitats que presentaven en alguns casos les diferents zones. Amb això volem dir que en molts 
casos es van trobar, en un mateix nivell, ossos de coloració fosca amb ossos rodats, alterats, esquerdats, 
escamats i ossos en perfecte estat de conservació, entre altres combinacions. Aquest fet sembla evidenciar, 
doncs, la deposició secundària i inclús terciària dels nostres conjunts i la barreja d’ossos que haurien seguit 
circuits de deposició primària ben diversos. Això ens suposa més preguntes que respostes pel que fa al 
circuit que seguien les deixalles de consum carni. Tal i com planteja Blasco (1992, 185), la presència de 
tots o gairebé tots els estadis de degradació podria indicar que les restes provinguessin d’una concentració 
òssia que s’hagués anat formant i acumulant a poc a poc. Tot i així, el fet de no haver trobat cap espai 
d’acumulació de deixalles ni a l’interior ni a l’exterior del jaciment26 (excepte la cisterna, que suposa una 
cas particular), el reduït nombre de restes en la majoria de nivells d’ús (excepte el cas de la zona 6, que 
mostrava certes particularitats com ja s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat i la cisterna, on el baixador 
també presentava algunes acumulacions en els nivells de circulació) i el baix nombre de restes que es pot 
observar en general27, el registre arqueofaunístic sembla evidenciar una baixa activitat productiva pel que 
fa al consum carni, que estaria més destinat a l’autoabastiment i podria produir un nombre relativament 
baix d’aquest tipus de residus. Aquests s’haurien gestionat de manera diversa en funció de les necessitats 
i possibilitats del moment, aprofitarien així una refacció per fer recol·lecció de deixalles dels voltants i 
introduir-les en els reompliments, en possibles abocaments fora muralles28, a la cisterna i/o en alguns punts 

24. En aquest cas també s’ha tractat al marge l’acumulació de la zona 10 a causa del baix nombre de restes.

25. Partint de la base que hi ha certs elements anatòmics que presenten més resistència a la degradació (carps, tarsos, sesamoides, 
 falanges, metàpodes) la troballa d’un d’aquests elements en un estat de degradació molt avançat pot proporcionar indicis de
 que altres elements més susceptibles a la desintegració hagin pogut arribar a desaparèixer (Blasco 1992, 185). Com que en el
 material estudiat no s’ha trobat cap d’aquests indicis tot apuntaria al fet que el conjunt no hauria patit aquest tipus d’afectació.

26. Naturalment això no vol dir que no existís però, fins a dia d’avui, l’excavació no ha proporcionat cap indici d’espais d’acumulació de deixalles 
al respecte.

27. Hi ha algunes acumulacions puntuals en alguns reompliments però són casos, com hem dit, molt puntuals que anirem comentant al llarg dels 
apartats de descripció dels materials per fases cronològiques.

28. Tot i que en el present treball no s’han estudiat les zones corresponents a l’exterior de les muralles, la feina al laboratori de neteja periòdica dels 
materials d’excavació ha permès observar que hi havia força materials faunístics procedents d’aquests espais. Podem dir, com a curiositat, que a 
primer cop d’ull hi havia un percentatge important de restes que es classificarien dins la categoria d’animals de talla gran. Caldrà, però, esperar a 
futurs estudis per a poder valorar l’acumulació de restes fora muralles.
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Fig. 4.49 - Grau D’afectació dels agents tafonòmics per zona.
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de l’espai obert29, on els gossos hi tindrien accés. De totes maneres serien quantitats molt petites, ja que els 
nivells d’ús i circulació dels carrers semblen estar força nets.
Pel que fa a l’afectació del conjunt arqueològic per les tasques d’excavació (agents de tercer nivell) cal dir 
que aquesta també ha estat realment molt ínfima. La zona menys afectada ha estat la zona 4 (0,8%) i la 
més afectada la zona 7 (7%) on, sens dubte, la dificultat de la seva excavació com a conseqüència del 
tipus d’estrats i el treball al límit del nivell freàtic, justificaria aquesta petita major incidència. Tot i així, no 
considerem que aquests agents hagin afectat ni a la conservació ni a la completesa del conjunt arqueològic.

Finalment i pel que fa a la integritat dels conjunts estudiats (agents de quart nivell), aquesta ja presenta una 
major variabilitat. Sens dubte, 25 anys d’excavació han pogut provocar la pèrdua d’alguns materials i, per 
tant, la pèrdua d’informació sobre el conjunt excavat. Aquest fet, força habitual en la majoria d’excavacions, 
no se sol comptabilitzar en els estudis de fauna, com si el procés de pèrdua d’informació s’acabés en 
l’excavació i tornés a començar quan l’arqueozoòleg pren de nou el material per a estudiar-lo. En el nostre 
cas hem cregut fonamental tenir-la en compte com un agent tafonòmic més, que també ens pot ajudar 
a posar al dia el registre i a detectar possibles anomalies (repetició en la numeració de fets, UEs sense 
datació, unitats sense sectors definits, etc.), mancances d’unitats estratigràfiques i/o repetició de les 
mateixes; en definitiva, una tasca d’inventariat del material faunístic que ens ajudi a saber quin és l’estat de 
conservació del conjunt potencialment estudiable. En el nostre cas cal dir que no en totes les zones s’han 
pogut documentar aquestes mancances, per exemple a la zona 11 s’ha estudiat tot el material procedent 
de les diferents campanyes d’excavació, tal i com ha passat amb la zona 7. D’altra banda, la zona més 
afectada pels agents de quart nivell ha estat la zona 5 (18,1%), seguida de la zona 6 (13,5%) i, finalment, 
la zona 4 (3,8%). Pel que fa les unitats estratigràfiques de la zona 5 en mancaven cinc; de la zona 6, 
dotze i de la zona 4, disset (veure figures de 4.44 a 4.48). El volum de material que no s’ha pogut estudiar, 
no ha suposat tampoc una pèrdua significativa de la informació dels conjunts i no ha invalidat la seva 
representativitat, ja que en tots ells el volum de restes analitzat ha estat força abundant. La zona 5, que 
potser hauria esta més afectada per aquests agents, només ha perdut un total de 27 restes distribuïdes en 
cinc unitats estratigràfiques, fet que no s’ha considerat significatiu ni modificador dels resultats de la mostra 
procedent de la mateixa.

Fragmentació

Els índex de fragmentació general del conjunt de Vilars mostra que aquesta no és gaire incipient, amb índex 
de l’ 1,1 30, el 7,931 i un percentatge d’estelles del 26,1%. 
La fragmentació no és excessiva i afecta principalment als ossos més fràgils que, d’altra banda, forneixen 
també gran part de les restes indeterminades: fragments de costella, de vèrtebra, de crani i principalment 
de diàfisis. 
El conjunt de restes determinades (NRD) i les no determinades (NRND) del total del conjunt de Vilars32 
(fig. 4.50) mostrava que un 8,8% dels ossos estaven sencers, un 10,9% gairebé sencers, les extremitats 
proximals hi eren representades en un 3,2% i les distals en un 3,1%. Pel que fa a les diàfisis eren les millor 
representades, amb un 1,7% per les distals, un 1,8% per a les proximals i un 31% per les porcions de diàfisi.
L’anàlisi de la conservació de les vores va mostrar a nivell global un major volum d’ossos amb la circumferència 
sencera (37,6%) conservada, en front de les estelles (26,1%) i dels que només han conservat una vora 
(25,4%). Encara que en el nostre estudi no s’ha dut a terme una anàlisi específica de la fracturació i, per 
tant, no podem saber fins a quin punt aquesta s’ha dut a terme per l’home o pels agents tafonòmics, el que 
sí que podem dir és que, en general, el conjunt no estava excessivament fragmentat i que els ossos millor 
conservats eren les falanges, els ossos llargs i els més compactes (carps i tarsos).
Si analitzem la fragmentació per zona (veure figura 4.50) sembla que ha estat força homogènia en totes elles, 
presentava pràcticament el mateix percentatge en les diverses categories amb algunes petites variacions 
que cal destacar. Per exemple, la cisterna és la que presentava un nombre menor d’ossos sencers (7%) i 
la zona 11 la que contenia un major nombre d’ossos gairebé sencers (27%). Per la resta podem dir que es 

29. L’espai obert encara no s’ha estudiat a causa de la seva excavació parcial en el moment de l’inici d’aquest treball. Caldrà veure en un futur si 
realment s’hi concentra un major nombre de restes faunístiques, però degut a la seva situació espacial és probable que s’hi exhumi un percentatge 
superior de deixalles.

30. A partir de l’equació NRD/NR.

31. A partir de l’equació NRD/NMI.

32. En aquesta valoració no s’han tingut en compte les fosses i/o dipòsits sota paviment, on l’índex d’ossos sencers i gairebé sencers és molt elevada 
i respon, sens dubte, a una altra dinàmica deposicional que hauria afavorit, en la major part dels casos, una òptima conservació en front a les deixalles 
de consum. Tampoc s’ha tingut en compte, en aquest cas, la fragmentació de l’acumulació de la zona 10 ja que, a causa del baix nombre de restes, 
les seves dades seran tractades a part en l’apartat de descripció dels materials per fases.



177

4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

NR
D+

NR
ND

Se
nc

er
s

%
G

ai
re

bé
 s

en
ce

rs
%

Ex
t. 

pr
ox

%
Ex

t. 
di

st
%

Di
af

. p
ro

x
%

Di
af

. d
is

t
%

Di
af

 p
or

ci
ó

%
Ep

. p
ro

x
%

Ep
. d

is
t

%
 to

ta
l z

on
a

Zo
na

 4
23

5
10

,3
22

5
9,

9
82

3,
6

73
3,

2
46

2,
0

24
1,

1
77

9
34

,2
20

0,
9

28
1,

2
22

75
Zo

na
 1

1
13

9
9,

7
25

2
17

,6
67

4,
7

46
3,

2
17

1,
2

32
2,

2
42

7
29

,8
10

0,
7

7
0,

5
14

32
Zo

na
 6

25
2

10
,5

22
0

9,
2

57
2,

4
72

3,
0

49
2,

0
47

2,
0

81
6

34
,1

18
0,

8
21

0,
9

23
96

Zo
na

 5
9

7,
4

18
14

,8
2

1,
6

5
4,

1
4

3,
3

3
2,

5
41

33
,6

0
0,

0
0

0,
0

12
2

Zo
na

 7
36

2,
6

11
1

8,
1

35
2,

5
43

3,
1

19
1,

4
20

1,
5

29
6

21
,6

1
9

0,
7

13
73

To
ta

l
67

1
8,

8
82

6
10

,9
24

3
3,

2
23

9
3,

1
13

5
1,

8
12

6
1,

7
23

59
31

,0
49

0,
1

65
0,

9
75

98

Fr
ag

m
en

ta
ci

ó

Z
on

a 
4

1
6
%

1
6
%

6
%

5
%

1
%

2
%

S
en

ce
rs

G
ai

re
b
é 

S
en

ce
rs

E
xt

. 
p
ro

x.

 E
xt

r.
 d

is
t.

 D
ia

f 
p
or

ci
ó

 E
p
. 

p
ro

x.

E
p
. 

d
is

t

5
4
%

Z
on

a 
5

1
2
%

3
%

7
%

5
4
%

0
%

0
%

S
en

ce
rs

G
ai

re
b
é

S
en

ce
rs

E
xt

. 
p
ro

x.

 E
xt

r.
 d

is
t.

 D
ia

f 
p
or

ci
ó

 E
p
. 

p
ro

x.

E
p
. 

d
is

t

2
4
%

Z
o
n
a
 6

1
7
%

1
5
%

4
%

5
%

5
7
%

1
%

1
%

S
e
n
ce

rs

G
a
ir
e
b
é
 S

e
n
ce

rs

E
x
t.

 p
ro

x
.

 E
x
tr
. 

d
is

t.

 D
ia

f 
p
o
rc

ió

 E
p
. 

p
ro

x
.

E
p
. 

d
is

t

Z
on

a 
7

7
%

2
1
%

7
%

8
%

5
5
%

0
%2
%

S
en

ce
rs

G
ai

re
b
é

S
en

ce
rs

E
xt

. 
p
ro

x.

 E
xt

r.
 d

is
t.

 D
ia

f 
p
or

ci
ó

 E
p.

 p
ro

x.

E
p.

 d
is

t

Z
on

a 
1
1

1
5
%

2
7
%

7
%

5
%

4
4
%

1
%1
%

S
en

ce
rs

G
ai

re
b
é

S
en

ce
rs

E
xt

. 
p
ro

x.

 E
xt

r.
 d

is
t.

 D
ia

f 
p
or

ci
ó

 E
p.

 p
ro

x.

E
p.

 d
is

t

Fig. 4.50 - Representació gràfica del grau de fragmentació de les restes faunístiques per zona.
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Fig. 4.51 - Representació gràfica de la integritat del a superfícies dels ossos conservada per zona.
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manté una dinàmica constant en totes les zones i que no hi ha una gran variabilitat.
Si complementem les dades anteriors amb les referents a la conservació de la vora dels ossos (figura 4.51) 
sembla que sí que hi ha algunes variacions en funció de la zona. Per exemple el percentatge d’estelles és 
molt superior al barri sud (zona 4: 38%) i a la cisterna (zona 7: 30%). Pel que fa als que conserven tota la 
circumferència en totes les zones, oscil·la entre el 40-50% excepte a la cisterna, on només hi ha un 18% 
que l’ha preservat. Els ossos que només presentaven una vora estan subjectes a percentatges molt més 
variables amb el major percentatge a la cisterna (zona 7: 40%) i el menor al barri sud (zona 4: 14%). En la 
resta de zones oscil·lava entre el 20-30% de la mostra. Pels ossos amb les 2, 3 o 4 vores conservades els 
percentatges són molt baixos, tal i com mostren les gràfiques de la fig. 4.51.
En general podem dir que la mostra presentava uns percentatges força elevats d’ossos sencers o gairebé 
sencers, que s’equilibrava amb el percentatge d’estelles i de porcions de diàfisis cosa que evidenciava una 
fragmentació moderada que ha permès un bon percentatge de determinació dels conjunts (veure fig. 4.37) .

Recapitulant i recollint totes les dades obtingudes de l’estudi tafonòmic general per zones, per tal de 
determinar si el conjunt estudiat reflecteix fidedignament el conjunt d’animals morts hem pres en consideració 
el context arqueològic on han aparegut les restes, el seu origen tafonòmic (deixalles, deposició ritual, 
dipòsits sota paviment, etc.), els agents d’alteració (agents primer nivell, agents segon nivell33), els mètodes 
d’excavació i recollida (agents de tercer nivell), la possible pèrdua d’informació a causa dels factors 
posteriors a l’excavació (agents de quart nivell) i la fragmentació global dels conjunts34.
El bon estat de conservació de les restes a nivell global per zona així com la bona recuperació a l’excavació, 
un percentatge baix de pèrdua de material post-excavació i una bona representativitat del conjunt respecte 
al global del jaciment (en termes de superfície excavada) ens permet considerar que el conjunt deposicional 
està ben representat i que, per tant, aquest és representatiu del conjunt d’animals morts35 i valida, d’aquesta 
manera, els resultats que ens pugui proporcionar el seu estudi.

33. En el cas dels agents de segon nivell també s’ha avaluat el grau d’incidència que van tenir sobre la mostra.

34. Cal dir que en aquest apartat no s’ha dut a terme una anàlisi de la representació anatòmica ni del grau d’afectació dels diferents agents per 
espècies i que tots aquests aspectes s’han reservat per tractar-los amb més detall en els apartats de descripció de les restes per fases i per sectors, on 
creiem que té més sentit avaluar-hi aquests aspectes.

35. Tot i que considerem que el conjunt d’animals morts al jaciment mai podrà ser establert del cert a partir del conjunt estudiat, si tots els indicadors 
apunten a una bona conservació i bona representativitat del conjunt excavat de què disposem, considerem lícit inferir que és una mostra més o menys 
aleatòria que constitueix una bona aproximació al conjunt d’animals morts al jaciment. En el cas de tenir conjunts parcials (una estructura, una 
casa, etc.) ho restarem al nivell del conjunt deposicional i, en cas de bona conservació, interpretarem el conjunt en relació a l’estructura i l’origen 
de l’acumulació.
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4.3 Descripció del conjunts faunístics

4.3.1 Els conjunts de la fase Vilars 0 (800/775-700/675 aC)             

Les estructures conegudes d’aquesta època mostren unes vivendes de planta rectangular o trapezoïdal 
amb un pòrtic o porxo a la part anterior, que comunica amb el carrer, i una sala principal a la part posterior 
adossada a la muralla (zona 4). Tanmateix la informació de què es disposa és encara reduïda i no es 
poden fer afirmacions generals, ja que no coneixem si aquest tipus d’estructura és excepcional o respon a 
un model habitual dins l’arquitectura del moment. Durant aquesta fase, i les dues següents, l’assentament 
consta d’un sistema defensiu excepcional, amb una muralla torrejada, un camp frisi situat a contraescarpa i 
un fossat de 13,5 m. d’amplada i 3 de profunditat en relació amb la base de la muralla, que tindria els seus 
talussos folrats amb dos murs paral·lels. Per aquest moment les zones analitzades perquè posseeixen 
alguns espais excavats d’aquesta zona són sobretot la zona 4 (barri sud) amb els sectors 12A,14A,14B, 
15A, 16A, 19A, 19B, 20A, 21A, 22 i 23, la zona 11 (barri sud) amb poques espais ben definits per aquesta 
fase amb el sector 25 i finalment la zona 5 (carrer sud) amb el sector 5.

(1)_Taula NR brut

UE Tipus sector fet Subfases NR NRD NR-indet NR dom. NR salv. NMI NMI dom. NMI salv Pes dom. Pes salv.
4442 PR 12A Vilars 0 2 2 1 1 1 1 0 180 0
4533 P 14A P-279 Vilars 0 6 6 0 3 3 2 1 1 17 1
4465 P 14B P-240 Vilars 0 2 2 0 2 0 1 1 0 11 0
4538 P 14B Vilars 0 2 2 0 2 0 2 2 0 65 0
4363 PR 15A Vilars 0 2 2 0 1 1 1 1 0 180 0
4326 P 16A P-54 Vilars 0 3 3 0 3 0 3 3 0 45 0
4351 R 16A Vilars 0 28 23 5 13 10 3 1 2 17 2
4638 R 19A Vilars 0b 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
4664 R 19B Vilars 0b 16 16 0 14 2 5 3 2 208 49
4714 PR 20A Vilars 0a 2 2 0 2 0 2 1 0 17 0
4682 P 21A P-391 Vilars 0b 12 12 0 3 9 3 1 2 17 1,5
4685 R 21A EN-443 Vilars 0b 47 46 1 12 34 2 1 1 17 1
4676 E 22 Vilars 0 27 27 0 25 2 3 3 0 0 0
4675 E 23 Vilars 0 4 4 0 3 1 2 2 0 28 0
5027 P 5 P-306 Vilars 0 8 8 0 8 0 2 2 0 11 0
5031 R 5 Vilars 0 3 3 0 2 1 1 1 0 11 0
5034 PR 5 Vilars 0 5 5 0 3 2 1 1 0 48 0
11571 P 25 P-653 Vilars 0 1 1 0 1 0 1 1 0 48 0
11574 25 Vilars 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0

Totals 177 171 6 105 66 37 28 8 920 54,5

UE Tipus sector fet Subfases NR NRD NR-indet NR dom. NR salv. NMI NMI dom. NMI salv Pes dom. Pes salv.
11581 25 FS-758 Vilars 0 1264 1164 100 372 792 2 2 0 53 0
11589 25 FS-785 Vilars 0 60 55 5 20 35 6 4 2 76 2

Totals 1324 1219 105 392 827 8 6 2 129 2

Fig. 4.52 - Taula amb dades brutes de quantificació de la fase Vilars 0.
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars 0 (800/775 -700/675 aC)

El barri sud (zona 4)

Sector 4/12A

Aquesta estança estava delimitada a l’oest per M-89, al nord per M-234 i s’ignora el seu límit oriental degut 
a la presència en aquest indret del “testimoni” general del jaciment. En el seu quart septentrional un muret 
est-oest (M-238) compartimentava l’estança: el sector 12B, vestíbul en la zona d’accés al carrer, i el sector 
12A, al sud, constituint la sala principal de la casa. Es van excavar dos nivells d’ocupació successius 
materialitzats per sengles paviments (P-218 i P-214). En realitat, es tractava d’una ràpida refacció del 
primer (no es documenta cap reompliment entremig), la qual cosa no exclou una important transformació 
de la disposició global de les estructures presents a l’interior de la sala. 

A la sala 12A, es va completar l’excavació (iniciada durant la campanya 1993) del reompliment (UE4442). 
En aquest nivell hi va aparèixer una petita fossa (FS-261), el reompliment de la qual (UE 4483) contenia 
alguns petits ossets aparentment d’un perinatal. En aquest cas aquest enterrament seria anterior a la 
construcció del primer paviment de Vilars 0.

Les restes foren trobades dins la UE 4442 que constituïa una capa d’anivellament per a la construcció del 
paviment P-218, un cop s’havia bastit el mur M-89. Fauna a UE Només ha proporcionat 2 restes entre les 
quals hi havia una extremitat proximal de metatars de cavall adult, que tot i que no presenta cap traça ni 
marca de tall si que s’hi va poder observar una fractura molt polida, que podria suggerir que va patir l’acció 
dels carnívors. Juntament amb aquesta resta, també va aparèixer una costella gairebé sencera d’un animal 
de talla mitjana d’edat subadulta que tampoc presentava cap marca de tall. Ambdues restes estaven molt 
ben conservades i no presentaven cap alteració en la seva superfície, a part de la ja comentada per al 
metatars de cavall.
Relacionades amb aquest primer paviment (P-218), van aparèixer un seguit d’estructures singulars que 
constituien una important novetat en el context de Vilars, àdhuc de tota la plana occidental durant la 
primera edat del ferro. Aquest espai semblava estar destinat al treball especialitzat, tal i com semblen 
reflectir la presència d’estructures com el forn (FR-225) que tipològicament semblava destinat a activitats 
metal·lúrgiques. Relacionades amb el forn hi havien dues altres estructures: un petit forat de pal a l’oest 
(FO-229) i una petita rasa al sud (UE 4446), poc profunda i amb traces de rubefacció que possiblement 
correspondrien a una estructura de protecció construïda amb materials peribles.

En aquesta habitació hi van aparèixer diversos enterraments infantils. Als peus de la banqueta esmentada, 
i estant en funcionament el paviment, es van efectuar dos nous enterraments infantils en sengles fosses 
rituals. Un d’ells (EN-219), però, era un enterrament múltiple i simultani de tres perinatals acuradament 
col·locats un recolzat sobre els peus de l’altre. El segon (EN-220) és un enterrament individual (Agustí et 
al. 2000).

Sector 4/14 A

Aquest constituïa la sala principal (sector 14A), l’excavació de la campanya de 1994 va romandre aturada 
sobre d’un nivell d’argila estèril (UE 4494) amb nombroses inclusions de sediment de tonalitats diverses 
que constituïa el nivell basal, sobre del qual es va bastir el mur de Vilars 0 (M-239). L’excavació d’aquest 
sector durant la campanya del 1995 va romandre a la vegada aturada sobre un seguit de nivells anteriors a 
la construcció de la muralla que palesaven una freqüentació de l’indret prèvia o coetània a la urbanització 
general del poblat. Es tractava d’un seguit de reompliments antròpics i textura heterogènia (UE 4543, 4539, 
4534, 4535, 4542) que presentaven una forta bossada vers el sud i que evidenciaven poder haver funcionat 
en ocasions com a sols d’ocupació (P-279, UE 4533) amb importants concentracions de carbons i cendres 
i àdhuc amb les restes “in situ” d’un forat de pal (FO-281), construït sobre l’UE 4535.

A la base de la muralla i els murs laterals actuant com a contenidors, es va efectuar un reompliment 
general del sector (UE 4531) que anivellava el conjunt i servia de base per a la construcció del primer i 
únic paviment de Vilars 0 (P-271) conservat. Aquest presentava una llar lenticular (LL-277) en la part més 
meridional de l’habitació, així com un seguit de tres forats de pal (FO-278, FO-280, FO-276) i una llosa 
plana actuant igualment com a basament d’un post (UE 4529).

D’aquest sector tan sols ens han arribat 6 restes procedents d’un nivell d’ocupació (UE 4533) sobre el 
paviment P-279 que més que un paviment era una superfície amb traces de freqüentació antròpica. les 
restes estaven compostes per tres ossos d’ovicàprid: un fragment de vèrtebra cervical, un fragment d’ 
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articulació fèmur amb estria fina i transversal situada al cap del fèmur que es podria relacionar amb la 
desarticulació d’aquest element, finalment hi havia una M2 superior gairebé sencera amb un desgast molt 
incipient (T) d’un adult 3 (60-84 mesos). De conill només hi havia una diàfisi de fèmur esquerra de conill. 
Pel que fa a les rests no determinades estaven compostes per dos diàfisis d’os llarg d’animal de talla petita.
Gairebé tots els ossos presentaven traces d’arrels de grau 1 i tan sols un cas (diàfisi de talla petita) cas hi 
havia traces de carnívor. 

Sector 4/14B

El vestíbul 14B només es va poder excavar molt parcialment en una longitud nor-sud de 30 cm. S’ignora, 
d’altra banda, el seu límit oest degut a les majors dimensions d’aquesta sala respecte a l’habitació posterior 
de Vilars Ia (sector 2) i a l’estat menys avançat de l’excavació en l’habitació contigua (sector 1), on encara 
no s’ha assolit els nivells de Vilars 0.
Tots els estrats exhumats es recolzaven contra l’elevació en terra (UE 4498) del mur que separava l’avantsala 
de la sala posterior (M-239). L’elevació esmentada es presentava bastida sobre d’un sòcol de pedra (UE 
4499) del qual es conservava una sola filada. Paradoxalment, l’estructura en terra no s’alineava amb la 
vertical del sòcol de pedra per la seva banda exterior. Ignorem igualment si l’estratigrafia continuava contra 
la pròpia estructura en pedra sots jacent, ja que no hi havia espai material per excavar-la. Així, sembla 
oportú no descartar la possibilitat que “l’elevació” en terra pogués correspondre en realitat a un llindar de la 
porta que comunicaria ambdues habitacions.

El darrer nivell excavat corresponia a una minsa capa d’argila groga (UE 4472), molt possiblement un 
reompliment, sobre el qual s’observava en la part est un estrat no més gruixut d’argila cremada (UE 4471) 
sense que es pogués afirmar si es tractava d’una llar puntual, utilitzada damunt d’un sòl d’ocupació, en aquest 
cas la part superior de l’UE 4472. Segellava aquest dispositiu un nivell de graves (UE 4469) que servien 
de preparació per un paviment (P-240, UE 4465). Hi havia una llar lenticular (LL-241) que funcionava amb 
aquest sòl d’ocupació, instal·lada en la part est del sector contra el parament del mur (M-242). El conjunt 
es presentava finalment cobert per un nou reompliment d’argila (UE 4464), sobre del qual apareixia una 
capa de carbons (UE 4463=4538) de la qual s’ ignorava la seva gènesi concreta. Aquesta capa constituïa 
ja el nivell de base pe a la construcció de l’esglaó d’accés (E-13) a l’habitació de la fase posterior (Vilars Ia).

Les restes de fauna procedien de dos nivells de paviment. El primer era P-240 (UE 4465) que contenia 
dos restes d’ovicàprid entre les que és va poder determinar una M1 superior esquerra (+) d’un Jove 2 (3-9 
mesos) i un fragment de diàfisi de metatars. Les restes no estaven gents alterades (grau 0). Un segon nivell 
d’argila (UE 4538) constituint un paviment de terra batuda al nord del M-239) va proporcionar un fragment 
de vèrtebra lumbar d’ovicàprid (petit fragment de l’arrencament del proses transvers) i un fragment d’epífisi 
proximal de tíbia de porc (no epifisada). En aquest cas les restes tampoc presentaven cap traça d’afectació 
pels agents tafonòmics.

Sector 4/15 A

L’excavació es va limitar al vestíbul 15B amb l’objectiu principal de delimitar la seva façana i precisar 
l’estratigrafia. Només es va poder excavar parcialment un sol nivell (UE 4475=4496), donat que les seves 
característiques (llims marrons amb bossades de sediment amb textura diversa, normalment riques en 
carbons) coincidien amb els nivells basals de la resta de sectors. Damunt d’aquest estrat apareixia ja el 
primer paviment (P-91) de Vilars 0 excavat l’any 1992. Per sobre d’aquest paviment es va poder excavar 
un nivell d’argila (UE 4363) que constituïa una capa d’anivellació en el conjunt del sector per a construir 
Vilars I. Dins d’aquest nivell s’hi va trobar un fragment de coxal (coll ílium) de boví i un fragment vèrtebra 
indeterminada d’un animal de talla gran, amb la superfície fissurada (grau 1).

Sector 4/16A

En aquest sector36 es van poder localitzar restes faunístiques en dos nivells. Un primer estrat de guix que 
constituïa el paviment P-54 (UE 4326) i que contenia 3 restes compostes per dos ossos d’ovicàprid: una 
M3 superior esquerra (+/o) d’un jove/adult 3 (18-24 mesos) i una M3 superior dreta (++) d’un adult 2 (36-60 

36. La descripció arqueològica d’aquest sector no s’ha inclòs ja que en la Memòria de la campanya de 1991 no hi constava. Tanmateix la descripció 
dels nivells si que es va localitzar en la base de dades de les UEs.
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mesos), i una resta de cabra representada per una D4 inferior dreta (+++) d’un jove 3 (+ 9 mesos).
Un segon estrat d’argila i carbons que constituïa un reompliment de preparació (UE 4351) per a la construcció 
del paviment anterior (P-54) va proporcionar un major nombre de restes amb 28 restes de les que cinc van 
restar indeterminades. 
D’ovicàprid hi havia quatre restes compostes per una Molar superior (M1 o M2 +++) d’un adult (24-60 
mesos), una mandíbula esquerra amb M1 (+++) d’adult 1 (24-36 mesos) a més la superfície estava afectada 
per fissures, una diàfisi de fèmur, cinc fragments de diàfisi d’os llarg i cinc fragments de diàfisi d’os llarg amb 
vermiculacions (grau 2).
També es va poder determinar una epífisi proximal de tíbia esquerra de llebre (no epifisada) d’un animal 
jove (3-4 mesos), i de conill una extremitat distal de fèmur esquerra (epifisada) d’adult (a partir de 9 mesos) 
i un fragment de crani (os zigomàtic dret).
Les restes no determinades estaven compostes per 4 fragments d’animal de talla petita entre els que hi 
havia una ulna d’un individu en estat fetal amb vermiculacions (grau 2), un fragment de cos de costella i 
dos fragment de crani. De talla mitjana una diàfisi d’os llarg, un fragment de cos de costella amb un tallet 
transversal fi i curt, a la vora medial (desarticulació). Finalment de talla gran hi havia una diàfisi d’os llarg 
descamat i mossegat (grau 1).

Sector 4/19A

Aquest espai es situava a l’est del barri sud. La porta d’accés (PO-369) també era cantonera i s’ubicava a 
l’angle nord-oest. A la sala principal (sector 19A), es va poder detectar un nivell únic corresponent a aquesta 
fase constituït pel paviment P-375, el qual va aparèixer (excepcionalment si ens atenem a la tònica habitual 
de la major part de sectors) com una única capa d’argila i guix (UE 4637) estesa pel conjunt del sector. A 
aquesta capa la precedia un nivell de reompliment (UE 4638) format per un estrat d’argila compactada que 
és on es van poder localitzar 5 restes de fauna. Aquestes estaven compostes per una canina inferior de 
porc mascle. D’ovicàprid hi havia una patella esquerra gairebé sencera, i un fragment de cos de vèrtebra 
cervical (VII). Els bovís només estaven representats per un fragment d’ulna (extremitat proximal) esquerra 
fissurada (grau 2). Finalment pel que fa a les restes no determinades només hi havia un fragment de cos 
de costella d’un animal de talla petita.

Sector 4/19B

Es situava a l’est del barri sud. Tenia una porta d’accés (PO-369) cantonera que s’ubicava a l’angle nord-
oest. Aquest sector constituïa el vestíbul contigu a la sala principal (sector 19A). L’excavació d’aquest espai 
va romandre aturada sobre una capa d’argila verdosa (UE 4665) que molt possiblement corresponia a un 
paviment. Damunt es podia observar una fina estratificació de capetes amb abundant matèria orgànica i 
cendres (UE 4664, 4659), les quals donaven pas al primer paviment clar d’aquesta fase (P-380). Un nou 
reompliment (UE 4636), similar als anteriors, servia de preparació al darrer paviment conservat (P-377). En 
cap cas hi van aparèixer estructures associades.

Les restes de fauna es concentraven dins d’un estrat d’argiles amb moltes restes orgàniques que 
constituïen un reompliment (UE 4664). Aquest va proporcionar un total de 16 restes de les quals 15 van ser 
determinades i una va restar dins la categoria de les indeterminades.
Pel que fa a les restes determinades, de porc hi havia un maxil·lar amb una sèrie dentaria gairebé complerta 
(espaiPm1, espaiPm2, espaiPm3, Pm4 (+/o), M1(fragmentat) i espaiM2) d’un mascle jove/adult 3 (15-18 
mesos), la superfície de l’os estava fissurada (grau 1). També va proporcionar una mandíbula (LdPm1, 
Pm2, Pm3, Pm4, M1(+/o)), fissurada (grau 2) d’un animal jove 1 (3 mesos).
De bou/vaca hi havia una extremitat proximal d’un metatars fissurat (grau 1). D’ovicàprid hi havia 8 
fragments compostos per un fragment de cos de costella (circumferència), un procés espinal de vèrtebra 
toràcica fissurada (grau 1), l’extremitat proximal (caudal) d’un húmer amb arrels (grau 1), un fragment de 
diàfisi (circumferència) de fèmur i tres esquitlles de diàfisi d’un os llarg indeterminat. De cabra es va poder 
determinar una falange I gairebé sencera (medial i cranial) amb l’epífisi proximal no soldada i per tant 
formaria part d’un individu jove/adult. També hi havia una extremitat distal epifisada d’una tíbia (Cranial, 
Lateral i caudal) d’un individu adult (42-84 mesos). D’ovella es va poder determinar una falange I, fissurada 
(grau 1), no epífisiada, d’un animal jove (3-9 mesos), i una falange III, fissurada (grau 1) gairebé sencera 
d’un animal jove que podria pertànyer al mateix individu. Finalment també hi havia una extremitat proximal 
epifisada de fèmur (lateral, cranial, caudal) de conill.
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Sector 4/20A

Aquest sector corresponia a l’estança principal d’una gran habitació de la fase inicial de la fortalesa. Aquesta 
vivenda va aparèixer construïda sobre una sèrie d’estrats estèrils pel que fa a material arqueològic, però 
que tot i així presentaven indicis d’haver estat antropitzats en la mesura que van servir d’acondicionament 
i nivellament del terreny previ a la construcció del paviment d’aquesta fase (P-378). Es tracta d’uns nivells 
majoritàriament de reompliment. El primer d’aquests (UE 4714) constituïa una capa d’argila sorrenca de 
color clar per la seva part sud, aquestes estrat dipositat contra el mur M-239, amb inclusions de pedres 
mitjanes, constituïa el primer nivell de la fase Vilars 0a. També es corresponia amb un nivell de preparació 
i anivellament per a la construcció del paviment P-378. Al nord del sector, aquest estrat seria tallat 
posteriorment per la rasa de construcció del mur del vestíbul M-239. Per damunt d’aquest primer, se situava 
un nivell cendrós (UE 4708) tampoc excavat totalment en la seva part sud, mentre que pel nord moria a un 
metre del mur M-239.
Dins del nivell de preparació (UE 4714) s’hi van localitzar dues restes de fauna que van poder ser 
determinades tant a nivell anatòmic com taxonòmic. En primer lloc hi havia una diàfisi de tíbia (medial) 
d’ovicàprid amb vermiculacions (grau 1) i en segon lloc un fragment de coxal (coll ílium) de cabra del qual 
es va poder determinar el sexe masculí i l’edat juvenil de l’animal (3-6 mesos), ja que el coll de l’ílium encara 
no estava solda en la seva part distal amb l’acetàbul.

Sector 4/21A

Aquest sector es corresponia amb l’estança principal d’una de les dues vivendes sorgides arran de la 
compartimentació d’una més gran pertanyent a la fase anterior (sectors 20A i 20B), la qual quedava 
delimitada al sud per la muralla, a l’est per M-367, a l’oest per M-390, on se situava una porta cantonera a 
l’angle sud-est (PO-394).
La tasca en aquest sector s’endegà excavant un reompliment força homogeni de terra argilosa d’entre 20 i 
30 cm. de gruix (UE 4685), dins del qual s’hi trobava un enterrament infantil (EN-443). Aquest reompliment 
funcionava coma preparació per a la construcció del primer sòl de Vilars 0b (P-391).

Dins la capa d’argila gris-verdosa (UE 4682) que constituïa el paviment P-391 al nord del sector, es van 
poder localitzar 12 restes de les quals 7 van poder ser determinades tant a nivell anatòmic com taxonòmic 
i 5 tan sols a nivell anatòmic.
De cabra hi havia el cos d’un mandíbula dreta (espaiPm2, espaiPm3, Pm4, M1, M2) molt malmesa per l’acció 
dels agents atmosfèrics (fissurada, rodada i arrels, grau 3), les corones de les dents estaven explosionades 
i aquest fet va impossibilitar la determinació de l’edat de l’animal ja que no vam poder observar el grau de 
desgast de les dents. D’ovicàprid hi havia una patella dreta gairebé sencera i fissurada (grau 1), també hi 
havia una D3 superior esquerra d’un individu jove (3-9 mesos).
Pel que fa a les espècies salvatges hi havia diverses restes de conill compostes per una diàfisi de fèmur 
esquerra, una extremitat distal dreta també d’un fèmur (no epifisada) d’un individu jove (3-4 mesos), i una 
diàfisi de tíbia.
Les restes no determinades estaven representades per dos restes d’animal de talla petita: dos fragments 
de costella una en que conserva part del cos (circumferència) d’un individu jove i l’altra en que tan sols 
hi havia una esquitlla també del cos que no va permetre determinar l’edat de l’animal. De talla mitjana hi 
havia un fragment de cos de costella (lateral) d’edat indeterminada i amb afectació d’arrels (grau 3), un petit 
fragment de cos d’escàpula (lateral i medial), i un fragment de diàfisi d’os llarg (esquitlla).

El reompliment homogeni (UE 4685) de 20-30 cm., en el conjunt sector sota P-391 (on hi ha l’enterrament 
infantil EN-443), va proporcionar 47 restes de les quals 31 van poder ser determinades totalment, 15 tan sols 
a nivell anatòmic i finalment una resta que va restar indeterminada. Pel que fa a les restes determinades, i 
començant pels ovicàprids, hi havia un 
fragment de vèrtebra cervical (lateral, dorsal, ventral) on el procés articular proximal i distal no estaven 
epifisats, una fragment d’atlas (dorsal i lateral) no epifisat d’un animal jove 1 (3 mesos), un procés transvers 
de vèrtebra lumbar, amb arrels (grau 2), dos processos espinals de vèrtebres toràciques d’individus molt 
joves (0-3 mesos), una esquitlla de diàfisi distal d’húmer, una esquitlla de diàfisi de radi, una esquitlla de 
diàfisi d’os llarg indeterminat, dos diàfisis distals de tíbia (lateral, cranial, caudal) dreta, on un dels dos 
fragments presentava una petita part de la seva superfície dissolta (grau 1), una I2 sencera esquerra, i 
finalment un petit fragment de dent indeterminat.
Les espècies salvatges estaven representades per algunes restes de conill entre les que hi havia un sacre 
gairebé sencer (circumferència) que per talla podria tractar-se d’una llebre, aquest os tenia una coloració 
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oxidada amb tons rogencs, una vèrtebra toràcica (lateral,Ventral,lateral) d’un individu adult, un radi dret que 
conservava la seva extremitat proximal, una diàfisi (circumferència) de radi esquerra amb acció d’arrels 
(grau 1), una esquitlla de cos d’escàpula, quatre esquitlles de diàfisi d’os llarg indeterminat, una extremitat 
distal dreta de fèmur (epifisada) d’adult (42-84 mesos), una esquitlla d’una diàfisi de tíbia dreta, una altra 
esquitlla de diàfisi de tíbia de la qual no es va poder determinar la lateralitat, un metatars I esquerra sencer 
(distal epifisat), dos fragments de crani esquerra (un corresponia a una petita part de l’os temporal i l’altre 
al perioticum), una articulació distal d’escàpula dreta (epifisada) la seva superfície presentava, com en dos 
casos anteriors, una coloració amb tons oxidats. També hi havia una ulna esquerra gairebé sencera, un 
metàpode indeterminat (distal no epifisat), i un calcani dret sencer.
Les restes no determinades es van classificar totes dins la categoria de talla petita amb una esquitlla de 
diàfisi d’os llarg, sis fragments de cos distal de costella (circumferència) amb arrels (grau 1), un fragment 
de cos de costella que en el seu cos proximal tenia e una coloració oxidada amb tons foscos i rogencs, dos 
esquitlles de cos de costella, tres fragments d’esquitlla de diàfisi d’os llarg, un fragment de cos de vèrtebra 
indeterminada, el procés espinal d’una vèrtebra lumbar, el cos d’una costella d’un individu jove amb dos 
talls paral·lels, fins, transversals al cos de la costella que ocupaven pràcticament tota la longitud transversal 
del cos (descarnament), i finalment un petit fragment d’os del crani (esquitlla) indeterminat.

Sector 4/22

Aquest era el més occidental dels que es van poder identificar a l’est del testimoni. Conegut només 
parcialment limitava a l’est amb el sector 4/23 (M-348, UE 4592). L’única unitat estratigràfica que s’havia 
excavat fins a dia d’avui37 era la UE 4674 que encara estava força remoguda, juntament amb la UE 4676 
que va ser descrita com un primer nivell excavat en el conjunt del sector que també estava remogut. Dins 
d’aquest estrat hi havia 26 restes de les quals 24 van es van poder determinar i 2 tan sols ho van ser a 
nivell anatòmic. 
Les determinades van proporcionar diverses restes de boví entre les que hi havia una extremitat distal 
de fèmur (lateral) dret (no epifisada) fissurat (grau 1), un fragment de coxal (branca del pubis) esquerra, 
fissurada (grau 1), una diàfisi proximal de metatars esquerra (circumferència) d’un individu en estat fetal, 
un fragment d’articulació d’escàpula (vora lateral), fissurada (grau 1). 
D’ovella hi havia una banya dreta, gairebé sencera, fissurada (grau 1), que semblava tenir la superfície 
polida podent-se tractar d’algun objecte inacabat o desestimat. Dins la categoria més genèrica dels 
ovicàprids hi havia un os del carp (capitato-trapezoide) dret i un d’esquerra, ambdós afectats per l’acció de 
les arrels (grau 1), dos fragments de diàfisi d’un radi (lateral) dret d’individu jove amb arrels (grau 1), una 
diàfisi distal de tíbia (circumferència) esquerra d’un fetus, una diàfisi proximal de tíbia (cranial) dreta, que 
presentava talls transversals, curts i fins, a la vora cranial de la diàfisi proximal (desarticulació fèmur-tíbia), 
una extremitat distal de tíbia (circumferència) esquerra (no epifisada) d’un individu jove (3-9 mesos) fissurat 
i descamat (fgrau 1), una extremitat proximal de tíbia (cranial) dreta, fissurat (grau 1), un metacarp gairebé 
sencer esquerra (distal no soldada) de jove/adult (9-18 mesos) amb arrels i fissures (grau 1), un metatars 
gairebé sencer (no epifisat) de jove/adult (9-18 mesos) amb arrels (grau 2), una diàfisi proximal de metatars 
(cranial) d’un fetus, una diàfisi proximal esquerra d’un altre metatars (circumferència) de fetus, una diàfisi 
d’un metatars (cranial) d’un individu jove, i una diàfisi d’os llarg indeterminat, descamat (grau 2).
De porc hi havia una diàfisi de radi (circumferència) esquerra de fetus amb traces de rosegador (grau 2), 
una diàfisi de radi (circumferència) dret també de fetus, amb traces de rosegador (grau 1), una esquitlla de 
diàfisi de fèmur d’un individu jove, fissurat i descamat (grau 1), dos terceres incisives inferiors senceres, 
una dreta i l’altra esquerra, d’un individu jove (3-9 mesos), un cos de mandíbula esquerra (espai canina, 
espaiD2, D3, D4(+/o)) d’un individu molt jove (0-6 mesos), fissurat i descamat (grau 2), també hi ha una altra 
mandíbula esquerra (D3, D4(+/o)) d’un altre individu molt jove (0-6 mesos), també afectada per fissures i 
descamada (grau 2).
Les restes no determinades només estaven representades per un fragment de coxal (superfície semilunar 
de l’acetàbul) d’un animal de talla gran que estava afectat per les vermiculacions (grau 1).

37. Justament aquest any s’ha reprès l’excavació d’aquests sectors de la zona 4 a l’est del testimoni dels quals encara no disposem de la informació 
degut als treballs encara en curs.
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Sector 4/23

Aquest sector de planta rectangular que coincidia amb la inflexió de la muralla, justament darrera de T-356. 
Limitava al nord amb el carrer Zona 5 (M-351, UE 4554), a l’oest amb el sector 22 (M-348, UE 4592) i, a 
l’est amb el sector 24 (M-398, UE 4677). El conjunt de l’estança estava cobert per un estrat encara remogut, 
amb ceràmiques a torn (UE 4675), que a la banda nord cobria l’elevació d’un nou mur en sentit nord/sud 
d’aparença més antiga (M-349, UE 4593).
Dins de l’estrat d’argila (UE 4675) que constituïa el primer nivell excavat en el conjunt del sector 23 encara 
remogut van sortir 4 restes tres de les quals es van poder determinar i una va restar dins la categoria de 
les no determinades. 
D’ovicàprid hi havia una M3 inferior (++) esquerra, gairebé sencera d’un individu Adult 2 (36-60 mesos), 
una Molar (M1 o M2) (+/o) superior esquerra d’un individu jove (3-9 mesos), una epífisi distal de metàpode 
(un dels còndils) indeterminat (no epifisat) d’un individu jove/adult (9-18 mesos), amb acció de les arrels 
(grau 1).
Les restes no determinades estaven representades per una esquitlla de cos d’una costella amb 
vermiculacions i fissures (grau 1), a més tenia un parell d’estries, curtes, fines i transversals fruit del procés 
de descarnació del cos de la costella.

El carrer sud (zona 5)
Sector 5/5

Els nivells basals, anteriors a la fundació del poblat, sols es van assolir en un petit sondeig en l’extrem 
oriental de l’àrea excavada. Es tractava d’un estrat (UE 5036) de llims de color marró clar que havia estat 
identificat ja en altres indrets de la zona 4.
Aquest sondeig va permetre observar que encara restaven uns 30 cm. de potència estratigràfica que 
és sense dubte més considerable en la banda oposada, si tenim en compte que els diferents nivells de 
circulació presentaven una forta pendent vers l’oest. 
En aquest indret, els treballs es van aturar amb l’excavació d’un gruixut nivell de reompliment (UE 5033) 
que es relacionava amb la construcció del darrer nivell de circulació atribuïble a la fase Vilars 0 detectat 
(P-316). El paviment estava constituït per una capa d’argila verda (UE 5030) que sols s’observava a la part 
oest de l’àrea excavada, la qual presentava (com ja indicàvem) una estratigrafia diferent de la resta, degut 
a la topografia del propi carrer. Una petita refacció d’aquest nivell de circulació es va efectuar mitjançant 
l’aportació d’una minsa recàrrega (UE 5031) i la construcció d’un nou sòl (UE 5032).
En total aquest sector va proporcionar un total de 16 restes (5 restes a la UE 5034, 3 restes a 5031 i 8 restes 
a la UE 5027) de les quals 13 han pogut esser determinades tant a nivell anatòmic com taxonòmic i 3 tan 
sols a nivell anatòmic.

El paviment P-306 (UE 5027) format per un estrat d’argila que era el darrer nivell de circulació del carrer 
de Vilars 0 va proporcionar un total de 8 restes determinades. Entre les quals hi havia dins la categoria 
dels ovicàprids una extremitat distal de metatars (circumferència) esquerra d’un individu jove/adult 3 (amb 
l’epífisi distal en curs d’epifisació), un metatars gairebé sencer esquerra d’un individu en estat fetal, un M1 
inferior (+/o) dret d’un ovicàprid Jove 1, una diàfisi proximal de tíbia (cranial) d’un individu jove, un fragment 
de cos de costella (circumferència) d’un fetus amb l’acció dels rosegadors (grau 1),, un esquitlla de diàfisi 
d’os llarg indeterminat, dos fragments de cos de costella (circumferència) d’individu juvenil afectades per 
l’acció de les arrels (grau 1).

Pel que fa al reompliment d’argila (UE 5031) va proporcionar un total de 3 restes de les quals 2 van poder 
ser determinades i una tan sols ho va poder ser a nivell anatòmic. Entre les restes determinades hi havia 
una diàfisi de metacarp (circumferència) d’un ovicàprid jove amb l’extrem proximal i distal de la diàfisi 
afectat per l’acció dels carnívors i un altre un fragment de diàfisi de metàpode indeterminat (cranial) també 
d’ovicàprid, en últim lloc hi havia un fragment de diàfisi distal d’un radi (cranial) d’un animal de talla gran.

El nivell de preparació (UE 5034) també va proporcionar 5 rvestes de fauna entre les que hi havia una 
extremitat proximal de metacarp IV de porc esquerra amb traces evidents d’haver estat mossegat per un 
carnívor, un astràgal esquerra gairebé sencer de porc que al igual que l’anterior va ser afectat per l’acció 
dels carnívors (grau 2), un fragment de cos de costella (circumferència) de porc amb traces d’arrels (grau 
1), una esquitlla de diàfisi d’un os llarg indeterminat d’un animal de talla petita i finalment un fragment de 
diàfisi (lateral) d’un os llarg indeterminat d’un animal de talla gran.
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El barri nord-oest (zona 11)                            
Sector 11/2538

El sector 25 constitueix la primera vivenda de la fase Vilars 0 identificada a l’àrea nord-oest del jaciment. 
L’estança s’adossava, a la muralla MU-35 pel nord. A l’est hi havia l’elevació més antiga del mur M-801 (UE 
11424: elevació), i el mur M-505 (UE 11095: elevació) a l’oest.
La singularitat d’aquesta vivenda, com sembla ésser comú a les estances excavades d’aquesta fase 
inicial del jaciment (sectors 4/12, 4/14 i 4/15), era la seva planta trapezoïdal els murs mitjaners de la qual 
sobresortien lleugerament de la façana de pedra en forma d’antes. Aquestes antes definien un petit porxo 
d’uns 0,80 m d’amplada.
El conjunt d’estructures antròpiques evidenciaven una estança jerarquitzada per una gran llar central, amb 
dues alineacions de forats de pal (una en la banda est i l’altra en l’oest) que serien les encarregades de 
sostenir la coberta. A més a més hi havien evidències de possibles pràctiques rituals que fins al moment 
s’han interpretat com a ritus fundacionals: l’enterrament d’un perinatal i la deposició de restes càrnies en 
dues petites fosses (FS-758 i FS-785).

En primer lloc i si tenim en compte les restes de deixalles de consum aparegudes en els diversos contextos 
estratigràfics, la sedimentació del sòl de paviment P-653) (UE 11571) va proporcionar un fragment del 
cos d’una vèrtebra cervical de porc d’un individu jove/adult (la faceta articular proximal i distal no estaven 
epifisades). El cos de la vèrtebra tenia un tall longitudinal que va seccionar el cos de la vèrtebra en dos 
(esquarterament).

FS-758 (UE 11581)

La primera fossa (FS-758) estava situada al nord-est del sector i adossada al mur M-801. Aquesta 
estructura de planta circular i secció en cubeta completament reblerta de restes de macrofauna sense 
connexió anatòmica podria estar relacionada amb alguna mena de ritual fundacional de la vivenda. A 
escassa distància d’aquest retall i també adossada a la mateixa estructura murària es trobava una petita 
aglomeració de petites pedres calcàries acompanyades d’algunes restes òssies (UE 11574) entre les quals 
s’hi va poder determinar una diàfisi de tibia de fetus d’ovicàprid i un astragal sencer de porc amb traces de 
l’acció dels carnívors.

Aquesta fossa va proporcionar un total de 1264 restes entre les quals es va poder distingir les restes d’un 
esquelet gairebé sencer d’un porc jove 3 (entre 9 i 12 mesos) amb traces de desarticulació sobre l’esquelet. 
També hi havia les restes d’una ovella adulta 1 (24-36 mesos) que només estava representada per part del 
carni i les dues mandíbules (veure punt 6.2.2).

FS-785 (UE 11585)

Pel que fa a la meitat oest de la casa s’han identificat les restes de dos sòls d’ocupació amb els quals es 
relacionen diverses estructures de sosteniment. D’una banda, el paviment més antic és P-653. Així mateix, 
en l’angle nord-occidental del sector s’ha localitzat l’excavació d’una fossa circular FS-785 (amb nombroses 
restes de fauna) i, a l’oest, l’enterrament també en fossa d’un perinatal EN-777 (UE 11606: buidament, UE 
11605: perinatal, UE 11604: rebliment).

Aquesta estructura estava composta per un total de 60 restes de les quals 25 van poder ser determinades 
tant a nivell anatòmic com taxonòmic, 30 a nivell anatòmic i 5 van restar dins la categoria de restes 
indeterminades. En primer lloc i referent a les restes determinades es van poder documentar, una primera 
falange I sencera d’ovella (epifisada) i d’ovicàprid hi havia un fragment d’os temporal (lateral) d’un 
individu juvenil, un fragment d’os incisiu superior esquerra (circumferència) també d’un individu jove, una 
diàfisi proximal de fèmur esquerra pertanyent a un individu en estat fetal, una diàfisi d’os llarg (lateral) 
indeterminat d’un individu jove, una epífisi proximal (tubercul) de calcani (circumferència), no epifisat i per 
tant d’un individu jove i dotze fragments de diàfisi (esquitlles) d’os llarg indeterminat.

El porc estava representat per una segona falange sencera (III o IV), epifisada d’un individu jove/adult i una 
diàfisi distal de fèmur esquerra d’un individu d’edat indeterminada.
De conill hi havia una extremitat distal de fèmur dret de conill (circumferència) no epifisat d’un individu Jove/

38. En aquest sector és on es van localitzar les FS-758 (UE 11581) i FS-785 (UE 11589).
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adult, una extremitat proximal dreta també d’un fèmur (circumferència) epifisada, un fragment d’epífisi distal 
(lateral i ventral) de fèmur dret, epifisada i per tant pertanyent a un individu adult, un fragment de costella 
(circumferència) on s’hi conservava tan sols l’articulació proximal i finalment una escàpula gairebé sencera 
dreta, d’un indiviud adult.
Pel que fa a les restes no determinades de talla gran es van poder identificar nou fragments d’epífisi d’os 
llarg ( vora lateral), un fragment de diàfisi de fèmur (vora lateral), amb la superfície amb traces d’arrels, 
fissurada i dissolta (grau 1). De talla mitjana hi havia un fragment proximal de costella dreta (circumferència), 
fissurada (grau 1) i amb taquetes negres (òxid de manganés), també presentava una estria fina i oblicua 
just per sota de l’articulació proximal signe evident de desarticulació. Finalment de talla petita es van poder 
doumentar vuit fragments de diàfisi (esquitlles) d’os llarg indeterminat, rodats, descamats i alterats (grau 
3), 7 fragments de cos de costella (esquitlles), una fragment de costella (circumferència) d’un individu jove, 
un fragment de cos de vèrtebra cervical (dorsal) d’un individu jove, un petit fragment de diàfisi de falange 
indeterminada (cranial), un fragment d’os del crani (ventral) indeterminat i finalment una porció de diàfisi 
proximal d’húmer (circumferència) d’un fetus.
Les restes van permetre identificar un total de 6 individus com mínim: 2 conills adults, 1 ovella jove/adulta, 
un ovicàprid jove, un fetus també d’ovicàprid i finalment un porc jove/adult.

El conjunt presentava un aspectre molt divers tan pel que fa a la diversitat d’espècies representades com a 
l’espectre d’edats. Això unit al fet que no es va poder efectura cap remuntage mostrava un grau important 
d’obertura del conjunt. Un altre element a favor era la diversitat d’agents tafonòmics representats en les 
superfícies d’alguns del ossos tal i com mostra la (fig. 4.56).
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Fig. 4.55 - Planta de la zona 11 per a la fase Vilars 0 on es detalla la localització dels dipòsits sota paviment.
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Fig. 4.56 - Agents tafonòmics que va afectar els ossos de FS-785.

Només un 13% de la mostra estava afectada per alguns agents tafonòmics: una resta presentava precipitació 
d’òxid de manganès sobre la seva cortical, fet que suggeria l’exposició del mateix a unes condicions 
d’humitat temporal en un ambient caracteritzat per cicles d’oxidació i reducció (Courty 1989, 185). D’altra 
banda només hi havia un os fissurat (1,7%) però en canvi 8 restes (13%) que tenien una superfície molt 
malmesa (descamació, rodat i alteració) de grau 3. Aquestes traces evidencien que aquestes ossos van 
estar un llarg període de temps exposats i a mercè dels agents atmosfèrics39. Aquest fet contrasta amb 
el bon estat de conservació que presenta el 83,3% (50 restes) de la mostra en que no s’hi ha va poder 
observar l’acció de cap agent i que feia pensar en un enterrament ràpid de les restes dins la fossa. 
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Fig. 4.57 - Grau d’afectació del agents tafonòmics als ossos de FS-785.

Tot i que resultava temptador relacionar aquesta fossa amb l’enterrament infantil EN-777 situat a l’oest 
de la mateixa, el cert és que les evidències anteriorment mencionades apuntarien més aviat a una fossa 
destinada a recollir deixalles puntuals de les que desfer-se ràpidament. A aquestes restes s’hi haurien pogut 
afegir d’altres ossos que haurien arribat barrejats amb el sediment destinat a reomplir el forat, o bé en el 
reompliment que queda just per damunt del nivell d’us de la fossa. 
Tot i que no està del tot clara la funcionalitat final d’aquesta fosseta el que si que és evident és que el 
conjunt que contenia, no presentava el perfil característic de les fosses interpretades com a ofrenes rituals 
d’animals: no hi havia ni connexions anatòmiques, la presència d’un o com a màxim dos individus, i a més 
hi havia diversitat d’edats. 

4.3.2 La significació dels conjunts de la fase Vilars 0    
Repartició de les restes en els diferents espais

Un cop descrits els espais és interessant reprendre de nou les dades i fer una repassada global de la 
dinàmica d’acumulació de les restes durant aquesta fase. En aquest cas tan sols hem tingut en compte les 
restes de deixalles de consum deixant al marge les fosses ja que aquestes són conjunts tancats que tenen 
una altra naturalesa i l’únic que farien seria sobre dimensionar algunes espècies i parts de l’esquelet. Es 
per aquest motiu que les fosses seran tractades a part durant tot el treball per tal de respondre millor al seu 
estudi i caracterització.
Entrant ja de ple en els conjunts formats per deixalles de consum de la fase Vilars 0, podem observar en 
primer lloc com la gràfica (fig. 4.58) evidencia que la majoria dels conjunts els han proporcionat els espais 
d’habitació de la zona 4 (barri sud). En segon lloc trobem el carrer (zona 5) que també recolliria part de les 

39. Segons els treballs experimentals d’Andrews (1990) i Behrensmeyer (1978) sobre ossos de mamífers de talla petita (majors de 5 kg.) un os que 
presentes un wathering de grau tres hauria estat més de 4 anys exposat a la intempèrie segons Andrews i entre 4 i 15 anys segons Behrensmeyer.
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deixalles de consum, i en canvi a la zona 11(barri nord) que només hi va haver un sector que proporciones 
restes faunístiques. Aquesta infrarepresentació de la zona 11 cal atribuir-la de ben segur a la mancança 
d’espais excavats d’aquesta fase. 
Reprenent la zona 4, el primer que cridava l’atenció era l’acumulació de restes del sector 4/21A que es 
desmarcava de la resta dels espais, representant ell sol el 33% de la mostra de Vilars 0. Aquest espai 
corresponia a l’estança principal d’una de les dues vivendes sorgides arran de la compartimentació d’una 
de més gran pertanyent a la fase anterior (sectors 20A i 20B). Les restes de fauna les va proporcionar 
d’una banda el nivell de construcció del primer sòl de Vilars 0b (P-391) amb un total de 12 restes i de l’altre 
el reompliment40 (UE-4685) amb un total de 47 restes. Els altres dos espais d’aquesta zona amb un major 
nombre de restes van ser el sector 16A amb 31 restes (17,6%) extretes en primer lloc, d’un estrat de guix 
(UE 4326) que constituïa un paviment (NR=3) i en segon lloc, d’un reompliment (UE 4351) (NR=23). El 
sector 4/22, amb 26 restes, suposava el 14, 8% de la mostra. Cal tenir en compte que aquest sector només 

40. Cal recordar que dins d’aquest reompliment és on s’hi va localitzar també l’ EN-443 d’un perinatal a l’angle sud-oest de l’habitació.

Fig. 4.58 - Acumulació de restes de fauna per sectors de la fase Vilars 0.
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s’havia excavat un nivell encara remogut (UE 4676) i per tant les 26 restes aparegudes no tenien un context 
arqueològic ben definit.
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Fig. 4.59 - Percentatge de NR segons el nivell estratigràfic de la zona 4 (fase Vilars 0).

També és destacable que la majoria dels vestíbuls de les cases pràcticament no van proporcionar restes 
de fauna, excepte en el cas del sector 19B on hi van aparèixer 16 restes dins d’un nivell de reompliment 
(UE 4664). D’aquesta manera podem dir que en general, i tal com es pot veure en la (fig. 4.60), les restes 
s’acumulaven en els reompliments i nivells de preparació, en un menor grau en els paviments i finalment 
tenim un 19,5% en el qual el context estratigràfic no estava ben definit. 
En canvi el carrer (zona 5) presentaria un espectre ben diferent, en aquest cas la majoria de restes es van 
extreure de paviments. No cal oblidar però que el volum de la mostra és molt petit (NR=16) fet que ens 
obliga ser prudents i a no tenir gaire en compte les dades que provenen d’aquesta fase.
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Fig. 4.60 - Percentatge de NR segons el nivell estratigràfic de la zona 5 (fase Vilars 0).

Tot i així globalment es pot dir que la major part dels conjunts han estat extrets de reompliments i nivells de 
preparació. Aquest fet provoca que les restes que contenen puguin estar en deposició secundària o inclús 
terciària tal i com poden evidenciar els agents tafonòmics que hagin afectat a la mostra. 
En primer lloc i si tenim en compte el grau de fragmentació tan sols farem referència al baix nombre 
d’ elements anatòmics sencers o gairebé sencers apareguts en aquesta fase. Malgrat això aquests no 
estaven excessivament fragmentats tal i com ha evidenciat el baix percentatge d’esquitlles (0,2%) en funció 
de l’NR total de la mostra i el reduït nombre de restes indeterminades (6%) davant d’ un 21% de NRND i 
un 72% de NRD (veure fig. 4.61). 
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Fig. 4.61 - Percentatge de NRD, NRND i NR Indet de la fase Vilars 0.

Pel que fa al grau de fragmentació en funció de la talla de les espècies representades en aquesta fase cal 
dir que la mostra és massa reduïda per a establir una valoració significativa, per aquest motiu tot i que s’han 
realitzat els càlculs els resultats no els hem tingut en compte per no considerar-los significatius. El mateix 
diem pel que fa al grau d’incidència dels agents tafonòmics.

El mateix direm pel que fa a l’acció dels agents que tot i que si que els hem volgut recollir considerem que 
el reduït volum de mostra pot haver provocat un esbiaixament respecte a la realitat original. El grau de 
conservació de la mostra i de representativitat esquelètica per a les diferents espècies era molt bo ja que 
tots els elements anatòmics inclús els més petits (ossos del carp, del tars) i els d’individus més joves, inclús 
individus en estat fetal41, estaven ben representats en els diversos nivells d’aquesta fase.

41. Presència d’ossos de fetus de bou, ovicàprid i porc (sector 4/22 UE-4676), entre la resta dels ossos n’hi han de fissurats i descamats (grau 1 i 
2 respectivament). La presència d’aquests ossos de fetus entre ossos afectats per agents atmosfèrics podria suggerir el bon estat de completesa i 
conservació de la mostra.
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4.3.3 Els conjunts de la fase Vilars I (700/675-550/525 aC)   

Les vivendes que coneixem de la fase Vilars I són rectangulars i allargades, d’uns 16 m2, recolzades 
perpendicularment al parament intern de la muralla i obertes a un carrer que circula est-oest (zona 5). Es 
disposen amb parets mitgeres de sòcol de pedra i elevació de tovot. Durant els Vilars I els àmbits van sofrir 
una sèrie de refaccions dels paviments, modificacions funcionals dels espais domèstics com llars, cubetes 
de recollida de
cendres, esglaons d’accés al carrer, etc... A mitjan del segle VI a.n.e. la muralla fou reforçada afegint-li un 
folre exterior, però al final de la fase es començaren a produir a l’exterior acumulacions de terra i deixalles, 
que iniciaren la colmatació de la barrera de pedres clavades. D’aquesta fase s’han pogut estudiar els 
materials procedents de la Zona 4 (barri sud) concretament dels sectors 1, 3, 6, 7, 10, 17, ?, de la zona 
11 (barri nord) els sectors 9, 14, 28A, 28B, 29A, 29B, 31C i finalment de la zona 5 (carrer sud) el sector 4.

UE Tipus Subfases sector Fet any NR NRD NR-indet NR dom. NR salv. NMI NMI dom. NMI salv.
4485 R Vilars I 1 1994 15 14 1 10 4 4 3 1
4512 R Vilars Ia 1 1995 20 20 0 13 7 2 2 0
4514 LL Vilars Ib 1 LL-265 1995 6 6 0 0 6 1 0 1
4518 R Vilars Ia 1 1995 13 12 1 11 1 2 2 0
4162 R Vilars I 2 1988 75 65 10 24 41 9 7 2
4210 P Vilars I 2 P-9 1988 5 5 0 4 1 3 3 0
4211 R Vilars I 2 1989 13 13 0 2 11 2 2 0
4242 P Vilars Ia 3 P-15 1988 1 1 0 0 1 1 0 1
4434 EN Vilars Ia 3 1993 11 8 3 6 2 2 2 0
4238 R Vilars I 6 1989 4 4 0 1 3 2 1 1
4324 R Vilars Ib 7 1991 718 628 90 283 345 5 5 0
4362 P Vilars Ib 7 E-64 1991 8 8 0 7 1 2 2 0
4618 P Vilars I 10 P-364 1999 190 190 0 125 65 18 14 4
4631 R Vilars I 10 1999 21 21 0 16 5 4 4 0
4633 AL Vilars I 10 VE-362 1999 4 4 0 4 0 1 1 0
4634 R Vilars I 10 VE-362 2000 3 3 0 0 3 0 0 0
4588 P Vilars I 17 P-335 1999 5 5 0 1 4 2 1 1
4619 P Vilars I 17 P-335 1999 2 2 0 2 0 1 1 0
4630 Vilars I 17 1999 5 5 0 5 0 3 3 0
4642 R Vilars I 17 1999 145 137 8 67 70 12 7 5
4720 CER Vilars I? ? 2001 38 36 2 28 8 7 7 0
4721 CER Vilars I? ? 2001 46 44 2 32 12 7 5 2
4722 CER Vilars I? ? 2001 60 57 3 45 12 10 8 2
4723 CER Vilars I? ? 2001 5 5 0 4 1 2 1 1
5020 P Vilars I 4 P-305 1996 1 1 0 1 0 1 1 0
5024 R Vilars I 4 1996 14 14 0 13 0 6 5 1
11055 R Vilars I 4 2002 11 11 0 8 3 2 2 0
11230 R Vilars I 14 2002 28 23 5 7 16 3 2
11248 AL Vilars I 14 M-550 2002 7 7 0 4 3 3 2 1
11250 R Vilars I 14 2002 8 8 0 3 5 2 1 1
11499 R Vilars Ib 29 P-707 2005 12 12 0 5 7 2 1 1
11500 R Vilars Ib 29 2005 12 12 0 9 3 5 4 1
11513 LL Vilars I 28A LL-715 2005 2 2 0 2 0 1
11528 FS Vilars I 28A FS-735 2005 2 2 0 2 0 1 1 0
11534 P Vilars I 28A P-720 2005 12 12 0 5 3 1 1
11545 P Vilars I 28A P-720 2005 9 9 0 4 5 3 1 0
11587 R Vilars Ia 28B 2005 2 2 0 1 1 2
11505 FS Vilars I 28B FS-714 2005 1 1 0 1 0 1 1 0
11506 R Vilars Ib 29A 2005 4 4 0 4 0 1 1
11490 R Vilars Ib 29B FO-707 2005 3 3 0 3 0 1 1 0
11507 R Vilars Ib 29B 2005 8 7 1 4 3 3 3 0
11511 P Vilars I 29B P-746 2005 2 1 1 1 0 1 1 0
11514 R Vilars I 29B 2005 31 31 0 17 14 5 4 0
11073 P Vilars I 9A P-496 2002 6 6 0 3 3 3 2 1
11091 R Vilars I 9A 2002 3 3 0 1 2 0 0 0
11092 R Vilars I 9A 2001 9 7 2 4 3 1 1 0
11107 R Vilars I 9A 2002 4 4 0 1 3 0
11572 P Vilars I 9A P-654 2005 28 28 0 18 10 3 2 1

Total 1632 1503 129 811 687 150 118 31

UE Tipus Subfases sector Fet any NR NRD NR-indet NR dom. NR salv. NMI NMI dom. NMI salv.
4350 FS Vilars Ib 7 FS-79 1991 161 158 3 157 1 2 1 1
4508 FS Vilars I 1 FS-263 1994 172 157 15 148 9 2 2 0
4522 FS Vilars Ia 1 FS-269 2010 155 137 18 129 8 1 0 0
11672 FS Vilars I 31C FS-1026 2009 706 141 565 141 0 1 1 0

Total 1194 593 601 575 18 6 4 1

Fig. 4.62 - Taula amb dades brutes de quantificació de la fase Vilars I.
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4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

El barri sud (zona 4)
Sector 4/1
Aquest sector estava delimitat per M-21, M-5 (UE 4181) i M-36 (UE 4234). El primer paviment d’aquesta 
fase que és va poder identificar va ser el P-262 (UE 4510). A aquest paviment el precedia un nivell de 
reompliment d’argila (UE 4512) que servia de preparació de P-262 i en el que s’hi van exhumar un total de 
20 restes de les quals totes és van poder determinar tant a nivell anatòmic com taxonòmic. 

Del conjunt d’estructures relacionades amb l’anterior paviment, es va exhumar un forat de pal (FO-257) 
situat a la meitat nord del sector i sense cap tipus d’arranjament especial i una llar (LL-265, UE 4514) amb 
un nivell de restes d’argila cremada que contenia 6 ossos que també van ser poder ser tots determinats.

Per damunt de l’anterior nivell d’ocupació, apareixia directament la capa d’argila (UE 4485), preparació del 
paviment següent (P-7). Aquest reompliment presentava algunes concentracions de carbons (UE 4493) i 
restes de deixalles de consum (va proporcionar un total de 15 restes òssies de les quals 14 van poder ser 
determinades i 1 va restar dins la categoria dels indeterminats). A més a més dins del mateix reompliment 
també s’hi va trobar una petita fossa (FS-263) reblerta amb abundants restes de fauna (UE 4508).

La campanya següent (1995) va posar al descobert un primer reompliment (UE 4518) que servia de 
preparació per a la construcció del primer paviment de Vilars Ia (P-266) i que contenia 13 ossos dels quals 
12 és van poder determinar i 1 va restar com a indeterminat. Aquest amb les clàssiques tonalitats verdoses, 
presentava una llar lenticular (LL-268) en la part nord adossada al parament oest de M-5. Sobre la llar 
existent i encara relacionada amb el mateix paviment, es va construir una segona estructura de combustió 
(LL-267), aquest cop de caire més complex. Es tractava d’una plataforma formada per una filada de tovots 
(UE 4517) que definia una planta rectangular (60x100 cm.) sobre la qual es va instal·lar la llar (UE 4516). 
Es van efectuar diverses refaccions puntuals (UE 4513) per anivellar el desgast del paviment (P-266) i que 
completaven l’estratigrafia excavada d’aquesta fase i en la qual no hi va aparèixer ni una resta de fauna.
També cal destacar que aquest sector també va proporcionar una segona fossa (FS-269, UE 4522) que, 
però, no va ser entrada dins el registre de fauna del jaciment en el seu moment. Actualment tan sols 
disposem d’una breu descripció42 dins l’inventari d’UEs que l’únic que ens va clarificar era la fase a la que 
pertanyia aquesta estructura i que en efecte s’havia localitzat en aquest sector. Tant mateix no sabem a 
quin any fou excavada, el nivell estratigràfic en el que es va localitzar i tampoc amb quines estructures 
funcionava. Tot i així i per descart és possible que estigues en un dels dos reompliments de la fase de Vilars 
Ia, és a dir, o bé dins el context UE 4512 o bé en la UE 4518. 
Podem constatar doncs que tret del nivell d’argila cremada (UE 4514) associat a la construcció de la LL-
263, la resta del material faunístic d’aquest sector procedia de 4 nivells de rompliment:

El primer reompliment (UE 4485) de la fase Vilars Ib contenia 15 restes de les quals 14 van poder ser 
determinades total (NRD) o parcialment (NRND) i una va restar indeterminada. D’ovicàprid hi havia 
una extremitat proximal de fèmur d’un adult (el cap del fèmur estava epifisat), una diàfisi de metàpode 
(circumferència) indeterminat amb traces evidents de l’acció de les arrels i dels carnívors i un fragment de 
vèrtebra lumbar (procés espinal) també amb traces de mossegades de carnívor. 
El porc estava representat per un fragment de cos de mandíbula (lateral i medial) fissurada i amb concrecions 
(grau 1) i una dent (I2 inferior, +/o) d’un individu jove/adult.
De bou/vaca hi havia una incisiva inferior (I2, +/o) dreta d’un individu jove/adult, una premolar superior 
(Pm3, ++) esquerra d’un adult, un fragment del cos de l’atlas (fragment de faceta articular cranial) on hi 
havia un tall longitudinal que va seccionar la vèrtebra longitudinalment pel cos (desarticulació del cap).
Les espècies salvatges estaven representades pel conill, amb 2 fragments, una escàpula dreta gairebé 
sencera d’un individu adult i una extremitat proximal de tíbia (epifisada) esquerra d’un adult. Aquest os 
presentava una taca marró fosc a l’extrem de la diàfisi just per on estava fracturada. Aquest fet o bé podria 
tenir relació amb algun tipus de factor post-deposicional com ara l’acció de les arrels o bé l’acció del foc. 
Pel que fa a les rests no determinades hi havia un fragment de costella i un fragment de diàfisi d’un os llarg 
indeterminat d’animal de talla petita.

El reompliment (UE 4512) de la fase Vilars Ia contenia un total de 20 restes de les quals totes van poder 
ser determinades total o parcialment.
Entre les restes hi havia representada la cabra amb una segona falange sencera d’un individu adult (l’epífisi 
roximal estava soldada). Els ovicàprids amb un maxil·lar43 (M1+/o, D4+, D3++, D2++) d’un individu juvenil 

42. “ Reompliment amb restes de fauna d’una fossa al centre del sector”.

43. També conservava un fragment d’os zigomàtic.



198

4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars I (700/675 - 550/525 aC)

NordVilars I (650/625-550/525 aC)

Zona 4

La fortalesa dels Vilars d’Arbeca
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(jove 1), una M3 sup. esquerra (+) d’un adult 1, i una M1 dreta (++) d’un jove/adult 3, 3 diàfisis de matàpode 
indeterminat, una diàfisi de fèmur, 3 fragments de diàfisi d’os llarg indeterminat i 2 processos transversos 
de vèrtebra lumbar.
Talla Mitjana: 2 fragments de vèrtebra indeterminada, un procés transvers de vèrtebra lumbar, un fragment 
de costella (circumferència) que tenia 2 estries, curtes i fines a la vora medial del cos proximal, just per 
sota l’articulació (desarticulació). També teníem 2 petits fragments de diàfisi d’os llarg amb mossegades de 
carnívor.

L’últim reompliment de la fase Vilars Ia (UE 4518) contenia una total de 13 restes de les quals 12 es 
van poder determinar total o parcialment i una va restar indeterminada. Entre les restes determinades hi 
havia una resta d’ovella composta per una dent (PM4 inf., +++) d’un individu adult 3, amb la superfície 
descamada i amb l’acció de les arrels (grau 1). D’ ovicàprid hi havia una M2 superior dreta (+) d’un jove/
adult, una M3 superior esquerra (++) d’un jove/adult, una Premolar 4 superior dreta (+/o) d’un jove/adult, 
totes tres van patir l’acció de les arrels (grau 2), fragment d’axis (faceta articular cranial esquerra) amb la 
presència d’un tall que hauria seccionat longitudinalment la vèrtebra dividint-la en dos com a conseqüència 
del procés d’esquarterament de l’animal (separació del cap). A més a més també és va poder determinar 
una esquitlla d’os del crani, una costella44 alterada i amb l’acció de les arrels, un fragment de diàfisi de 
metàpode indeterminat i finalment un fragment de procés zigomàtic esquerra de l’os frontal, també amb 
traces d’arrels.

44. El cos de la costella tenia la superfície com polida, es podria tractar d’una patina brillant. En tot cos l’os presentava una superfície extremadament 
llisa i brillant. 

Fig. 4.64 - Planta de la zona 4 per a la fase Vilars I on es detalla la localització dels dipòsits sota paviment.
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Pel que fa a les restes no determinades totes pertanyien a la categoria de talla mitjana amb una diàfisi d’os 
llarg indeterminat que tenia una coloració marró fosc45, traces d’arrels i de mossegades de carnívor. Així 
mateix també s’hi van poder localitzar diverses, estries, fines, curtes, obliqües i desorganitzades la vora 
lateral de la diàfisi que s’han atribuït al procés de descarnament de l’os.

Les restes d’argila cremada (UE 4514) que constituïen la llar lenticular (LL-265) van proporcionar un total de 
6 restes que van ser totes determinades. Totes elles pertanyien a restes de conill amb una extremitat distal 
d’húmer d’un adult, una procés transvers d’una vèrtebra lumbar, un fragment d’os occipital esquerra amb 
traces d’arrels (grau 3), un altre petit fragment de crani indeterminat, una porció de cos d’escàpula també 
amb traces d’arrels, un fragment de cos de vèrtebra indeterminada d’un individu adult (faceta articular 
epifisada) i finalment una esquitlla d’os del crani. Les restes no presentaven cap marca de cremació ni de 
tall i per tant no podem assegurar que aquesta fos una deposició primària, de la mateixa manera tampoc és 
pot descartar. El que si que és clar és que no és una intrusió posterior ja que no és va detectar les restes 
de cap cau. 

FS-263 (UE 4508)

Aquesta fossa estava localitzada dins el reompliment (UE-4485) de la fase Vilars Ib i contenia les restes 
d’un porc jove/adult 1 i alguns fragments de crani d’un ovicàprid adult 1, bastant fragmentat. L’ovicàprid tan 
sols es conservaven les dents superiors i les dues mandíbules bastant fragmentades, així com parts del 
crani (os frontal, os zigomàtic i os incisiu dret) també bastant fragmentades. Pel que fa al porc presentava 
gairebé totes les parts de l’esquelet amb diverses marques de processament de l’esquelet (veure punt 6.2).

FS-269 (UE 4522)

Aquesta fossa va proporcionar un total de 155 restes de les quals 137 van poder ser determinades i 18 
van restar indeterminades. Aquesta fossa contenia les restes d’una ovella jove/adulta (entre 9 i 24 mesos). 
L’animal pràcticament tenia representades totes les parts de l’esquelet amb algunes marques de tall (veure 
punt 6.3)

Sector 4/2

Situat al centre de la zona, aquest sector estava limitat pels murs M-5, M-6 (UE 4161). Amb una superfície 
intramurs útil d’ aproximadament 20 metres quadrats i un espai d’accés (PO-37 i E-13) obert en el mur nord 
(M-36, UE 4229) al carrer empedrat (zona 5). 
Els nivells més antics excavats es localitzaven al sud del sector, indret en el que s’efectuà un sondeig fins 
a assolir el nivell natural (UE 4199). Immediatament per sobre hi havia un reompliment d’argila fosca (UE 
4193) que servia per reparar l’ instal·lació de Vilars I, caracteritzada per un paviment (P-11; UE 4167) que 
corresponia al moment fundacional de l’assentament, i que estava relacionat amb els nivells més antics de 
la LL-38 (UE 4279 i UE 4280) en el paviment posterior.
Al marge d’aquests sondeig i ocupant la pràctica totalitat de la superfície de la vivenda, es trobava un 
paviment (P-30) que ja s’havia documentat durant la campanya de 1987 (UE 4167=4236). Aquest nivell 
d’ocupació estava format per un sòl de terra batuda endurida gràcies a l’ utilització de guix. Associats a 
aquest sòl es van identificar dos forats de pal (FO-40 i FO-41), pertanyents al sistema de sosteniment 
de la coberta, ubicats al sud de l’habitació i separats aproximadament uns 25 centímetres. Aquests que 
funcionaven amb la porta P-30, es relacionaven amb una espècie de suport de pal que es trobava al nord 
de la vivenda, format per una pedra plana regular de naturalesa calcària que s’aixecava uns centímetres 
per sobre del nivell d’ús.
Juntament amb aquests elements cal fer esment de la documentació d’una llar construïda (LL-38), al sector 
sud-oest de l’habitació gairebé adossada al parament est del mur M-5, a escassos centímetres de FO-40 
i FO-41. Aquesta llar, d’una gran complexitat constructiva, va demostrar un ús continuat que es va traduir 
en la diferenciació de quatre soles ceràmiques superposades que corresponien a diverses refaccions que 
funcionaven amb diferents nivells de paviment (P-30 i P-11). 
Restes puntuals del nivell d’ocupació (UE 4235), donaven pas a un reompliment antròpic (UE 4211=4162), 
compacte i homogeni, que serví de preparació en el conjunt del sector per a un nou paviment (P-9), perdut 
en bona part de la vivenda, sobre el que es situà una llar amb cubeta de recollida de cendres (LL-12 i 

45. Aquesta coloració era homogènia i s’estenia per tota la superfície de l’os. Aquesta tonalitat és molt característica en els ossos que han estat 
durant un període de temps en un medi aquàtic molt estable. Es el mateix tipus de tonalitat que és va poder observar en molts dels ossos que van ser 
descoberts als nivells inferiors de la cisterna.
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CB-19). Aquest paviment (UE 4210), el darrer documentat en la fase Vilars I, es relacionava directament 
amb un conjunt de pedres planes, en pendent, col·locades en forma de semicercle a l’angle nord-est del 
sector, interpretant-se com un esglaó d’accés al carrer (E-13, UE 4218). Durant aquest ocupació s’observà 
l’existència d’un arrebossat (UE 4206) sobre el parament oest de M-6, amb un enlluït molt fi (UE 4215). 
Finalment l’’excavació durant la campanya de 1990 es va excavar una cubeta (UE4338) que sota de la sola 
refractària contenia un recipient (VE-61)46. 

Pel que fa a les restes de fauna en aquest sector s’hi va localitzar un total de 93 rests que és distribuïen 
entre un nivells de rompliment (UE 4162=4211)47 i un paviment (P-9, UE 4210). 
El reompliment (UE 4162=4211) va proporcionar 88 restes de les que 37 és van poder determinar, 42 eren 
no determinades i 10 van restar indeterminades.
Els ovicàprids estaven representats per una extremitat proximal de metacarp esquerra amb marques de 
tall48 i vermiculacions, una M2 inferior esquerra (++) d’un adult 1( 24-36 mesos), una premolar 3 superior 
r esquerra (++), una Pm4 superior (+/-) de jove/adult 2 ( 18-24 mesos), una D3 superior esquerra (T) 
d0un animal jove (3-9 mesos), una Pm3 superior dreta (+), una diàfisi de tíbia dreta amb mossegades de 
carnívor, una diàfisi de metatars de fetus amb vermiculacions, una extremitat proximal de metatars dret, una 
extremitat proximal de metacarp esquerra, un os del carp (capitato-trapezoide) esquerra, i dos fragments de 
diàfisi d’húmer. D’ovella es van poder determinar tres restes entre les que hi havia dos falanges I senceres 
(epifisades), una diàfisi proximal de fèmur esquerra (no epifisada) de molt jove (0-3 mesos).
De porc es van determinar 13 restes compostes per hioide d’un animal molt jove (0-6 mesos), una diàfisi 
de metàpode indeterminat, un maxil·lar esquerra (M1(+/o)/ M2 (+/o)) d’un jove 3 (9-12 mesos), una Incisiva 
3 inferior esquerra, un metacarp 3 gairebé sencer esquerra (no epifisat) amb marques de tall49, una falange 
II sencera (epifisada), una canina inferior dreta, dos fragments de dent aïllada indeterminada, una diàfisi 
de fíbula que sembla d’una individu molt jove o jove (0-9 mesos) i que a més estava rosegada, una diàfisi 
proximal de fíbula, una calcani dret (no epifisat) amb vermiculacions (grau 2), un fragment de cos de 
mandíbula (procés coronoide) esquerra.
Els animals salvatges estaven representats pels lagomorfs, amb només dues restes compostes per dos 
extremitats distals de metàpode indeterminat (epifisat), i per quatre restes de conill compostes per un 
fragment de mandíbula (foramen mandibular) esquerra, una extremitat proximal de fèmur dret (epifisat), 
una extremitat distal d’húmer (epifisat) dret, i un fragment de coxal (cresta ilíaca) esquerra. 
Pel que fa a les restes no determinades teníem 32 restes d’animal de talla petita compostes per dos petits 
fragment de vèrtebra cervical, quatre cossos de costella, quinze estelles de diàfisi d’os llarg indeterminat, 
onze estelles de cos de costella (una d’elles cremada). De talla mitjana hi havia 9 restes compostes per una 
diàfisi proximal de tíbia, una fragment de cos de costella, tres estelles de diàfisi d’os llarg indeterminat (dos 
d’elles amb vermiculacions), un fragment de diàfisi de tíbia amb vermiculacions i fissures, una esquitlla de 
costella totalment cremada, i una petit fragment de vèrtebra indeterminada. De talla gran només hi havia 
un fragment de cos de costella.

Pel que fa al nivell de paviment (P-9, UE 4210) només va proporcionar 5 restes compostes per una incisiva1 
inferior esquerra de bou/vaca bastant desgastada i cremada parcialment, una Pm2 superior esquerra (+++) 
d’ovicàprid segurament d’un adult, un fragment de diàfisi de radi esquerra d’ovicàprid, una ulna esquerra 
de fetus de porc gairebé sencera. Pel que fa a les restes no determinades només hi havia una esquitlla de 
diàfisi d’os llarg indeterminat.

46. La campanya 1990 (Vilars Ia) quan es va exhumar una fossa on s’hi havia dipositat un vas decorat amb cordons amb impressions digitals (UE 
4319), que contenia en el seu interior un vaset d’ofrena amb motius acanalats (UE 4336) Sense disposar dels resultats de l’anàlisi del contingut del 
recipient (UE 4289) ni del vaset (UE 4337), ni de la capa de fang (UE 4320) que el cobria, resulta poc prudent i poc menys que impossible aventurar 
interpretacions sobre la significació del ritual. No obstant, sembla obvia la relació entre la deposició i el lloc triat per situar la llar. Naturalment el 
caràcter d’ofrena fundacional que se li va atribuir durant les excavacions de l’any 1990 caldria potser esser revisada. (Per a més detall mirar l’apartat 
4.1.7.4 Descripció de les zones analitzades, La zona 4 (barri sud)).

47. Com que és van igualar aquestes dos UEs les restes s’han tractat juntes.

48. Estries, curtes, paral·leles i transversals, a la vora caudal. També estries curtes, paral·leles i transversals a la vora cranial i finalment un tall 
longitudinal (extracció de la pell i divisió del matàpode en dos longitudinalment possiblement per al seu aprofitament en la industria en os).

49. Una estria fina, curta, longitudinal sobre l’epífisi proximal a la vora dorsal-lateral (possible extracció dels tendons i/o desarticulació dels peus 
de l’animal per al consum).
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Sector 4/3

Es presentava delimitat per M-6, M-31 (UE 4159) i M-36 (UE 4230). Fou excavat durant el 1987 i el 1988, 
amb una problemàtica similar a la exposada pel sector 1.
Els nivells de Vilars 0 (UE 4180, 4163) que es localitzaven a la part sud del sector i que corresponien a 
reompliments contenien en alguns casos nombroses plaquetes de guix, allisades per una cara testimoniant 
possibles restes d’arrebossats de les parets (UE 4136). Eren precisament aquestes capes les que van servir 
de preparació al darrer paviment conservat de Vilars I (P-15, UE 4223), caracteritzat per una fina capa de 
calç que bussava bruscament per dessota del mur de Vilars II (M-18) i que, a l’igual que els anteriors, sols 
es va poder detectar al sud del sector. Sobre d’aquest paviment van aparèixer restes “in situ” de ceràmica 
esclafada que es va enregistrar com l’UE 4242.

Aquest sector presentava un nombre molt baix de restes que es distribuïen entre el paviment P-15 (UE 
4242) amb una sola resta d’un conill adult (húmer dret epifisat) i un nivell d’enderroc (UE 4434) en el qual s’hi 
van poder documentar 11 restes de les quals 8 van poder ser determinades i 3 van restar indeterminades.
Pel que fa a les determinades hi havia restes un astràgal dret d’ovella gairebé sencer amb traces lleus d’arrels 
i mossegades de carnívor, segurament d’un individu jove/adult. D’ovicàprid, una M3 superior (++) d’un adult 
2, un fragment de vèrtebra cervical (faceta articular caudal), una tíbia dreta (diàfisi, circumferència), una 
extremitat proximal de radi dret que presentava traces de desarticulació (4 estries, curtes, fines, paral·leles, 
obliqües al bord medial just per sota de l’epífisi proximal), una esquitlla de dent indeterminada.
Dins la categoria de talla petita s’hi va incloure una esquitlla de cos de costella d’un individu jove amb la 
superfície fissurada i mossegada pels carnívors, i finalment també una porció de diàfisi d’un jove/adult.

Sector 4/6

Aquest espai estava delimitat pels murs: M-31, M-3 (UE 4170) i M-36 (UE4229). El sector es situava a 
l’est de la zona 4, compartint M-3 per l’est i M-31 per l’oest com a murs mitgers amb els sectors 7 i 3 
respectivament.
Els nivells de la fase Vilars I van deixar al descobert un paviment (P-32, UE 4281) que s’observava de forma 
general en el conjunt del sector. Aquest que estava construït en terra, va posar de manifest determinades 
activitats domèstiques durant aquesta fase. També es va excavar una llar no construïda (LL-42) al SO del 
sector, adossada al parament Est de M-31.
Al sud d’aquesta estructura hi havia una cubeta (CB-47, UE 4265) possiblement destinada a la recollida 
de cendres de la pròpia llar. Immediatament per damunt, hi havia una fina capa d’argila blanca i verdosa 
(UE 4238=4168) sobre la que aparegué una fíbula de doble ressort. Aquest nivell que s’ha de posar de la 
mateixa manera en relació amb el paviment esmentat també va proporcionar 4 restes de fauna entre les 
que és va poder determinar una dent decídua d’ovicàprid (D3 inferior) molt jove, un fragment de costella 
i un fragment de vèrtebra cervical d’un animal de talla petita i finalment una costella gairebé sencera de 
lagomorf.

Sector 4/7

Situat a l’est del sector 6 i compartint M-3 com a mur mitger, aquest sector sols va ser parcialment excavat, 
degut a la presència del testimoni que conservava llevant del sector, la integritat de la seqüència estratigràfica. 
Tot i així el sondeig que s’hi va realitzar en aquell moment, va permetre entreveure l’existència de diversos 
blocs alineats, possiblement pertanyents al mur (M-20, UE 4201) que delimitaria el sector per l’est. Al nord, 
estava delimitat pel mur M-36 (UE 4200).

En aquell moment la UE 4324 ara era interpretada com a preparació de P-46, pertanyent a la fase Vilars I. 
La llar LL-64 va ser definitivament anul·lat quan es va poder comprovar excavant la seva UE 4333 que es 
tractava d’una capa de la llar LL-43. De la mateixa manera també és va anul·lar el paviment P-57 i la UE 
que el constituïa és va interpretar finalment com a suport del paviment P-46. Finalment també és va poder 
documentar un nivell de preparació (UE 4362) de l’enllosat (UE 4359) que constituïa l’esglaó de la porta 
d’accés al carrer (zona 5).

Pel que fa a les restes de fauna que es van poder recollir en aquest sector es concentraven en un nivell 
de preparació de l’esglaó (E-64, UE 4362), un reompliment (UE 4324) i finalment una fossa amb restes de 
fauna FS-79 (UE 4350).
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En primer lloc i barrejat amb el nivell de preparació d’E-64 (UE 4362) hi havia un total de 8 restes totes 
determinades. Aquestes representaven una segona falange sencera d’ovella adulta (talla gran) possiblement 
un mascle. D’ovicàprid hi havia un fragment de vèrtebra cervical (VI) gairebé sencera d’un individu jove/
adult (facetes articulars no soldades), dos fragments de cos de costella (circumferència) amb fissures i 
arrels (grau 1), una porció de diàfisi d’húmer (lateral), una porció de diàfisi de metàpode i finalment de talla 
petita hi havia dos petits fragments de diàfisi d’un os llarg indeterminat un amb traces d’arrels i l’altre digerit.

En segon lloc es van recuperar 718 restes dins d’un reompliment (UE 4324) constituint inicialment el que 
semblava una acumulació important de fauna. D’aquestes se’n van poder determinar total o parcialment 
unes 628 i 90 van quedar dins la categoria dels indeterminats degut al grau de fragmentació dels ossos.

Totes les restes que vam poder determinar eren d’ovicàprid i més concretament aquells ossos llargs, 
l’astràgal, els metàpodes i les falanges van permetre determinar que tots ells pertanyien a una cabra. 
Naturalment les costelles i les vèrtebres així com l’aparell pelvià no ens van permetre concretar més 
enllà de la categoria ovicàprid, però un cop amb les restes sobre la taula es van poder realitzar diversos 
remuntatges d’aparells bilaterals que coincidien amb la talla i el grau de desenvolupament ossi. Les restes 
semblaven evidenciar que aquell conjunt podia contenir, d’una banda, l’esquelet d’un cabrit amb totes les 
parts anatòmiques representades, tot i que força fragmentades en la majoria dels casos50. D’altra banda, hi 
havien altres deposicions, més secundaries també d’ovicàprid, compostes per restes de crani i mandíbula 
que podrien pertànyer a dos altres individus tots dos joves (jove 1 i Jove 3). Val a dir, però, que aquestes 
últimes restes podrien no estar relacionades amb la deposició del primer individu i encara més si tenim en 
compte que estem parlant d’un context de rompliment on s’hi hauria pogut introduir restes procedents d’una 
altra deposició primària que arribessin barrejades amb el sediment.

L’esquelet del cabrit estava representat per les dues mandíbules (D4++, M1 +/o, M2 +/-) i també els dos 
maxil·lars que estaven molt fragmentats (les dents van aparèixer disperses pel sediment). La resta del crani 
segurament hi devia ser però l’alta proporció d’estelles va impedir poder determinar fins a quin punt aquest 
hi era complert originalment. Del crani també s’havia conservat part d’un hioide dret.
Pel que fa a l’esquelet axial hi havia part del atlas que presentava traces evidents de desarticulació amb el 
crani (diversos tallets fins, paral·lels, curts, oblicus al bord dorsal de l’articulació cranial i lateral). També hi 
havia l’axis, diverses vèrtebres cervicals, toràciques i lumbars. En algunes d’elles (toràciques i cervicals) 
també hi havia traces de desarticulació que es presentaven en forma de petites estires fines, curtes i 
transversals localitzades a les facetes articulars cranials. La resta fragments de vèrtebra (37 restes) no 
es van poder determinar però la quantitat existent fa pensar en la bona representació d’aquest element 
anatòmic. Tot i així nosaltres tan sols hem representat en la figura les que van poder ser determinades.
Les costelles també tenien una molt bona representació amb un total de 66 restes entre les quals hi havia 
diferents graus de fragmentació, tot i que val a dir que en un 45,5% tan sols eren estelles i un 27,2% eren 
fragments de cos que conservaven la seva circumferència.
La resta de l’esquelet apendicular també estava força ben representat. Les extremitats anteriors tenien 
totes les falanges els dos metacarps, que curiosament només presentaven senceres les seves extremitats 
proximals. Els ossos del carp (capitato-trapezoide, humatum, piramidal, escafoide i semilunar), l’extremitat 
distal del radi esquerra, l’epífisi distal i la diàfisi del radi dret, el cos de l’ulna esquerra, l’extremitat proximal 
de l’húmer esquerra i les epífisis proximals de l’húmer dret i diversos fragments del cos de l’escàpula dreta.
De les extremitats posteriors hi havia els dos húmers fragmentats, les dues patelles, l’epífisi proximal i distal 
de la tíbia dreta, l’esquerra estava gairebé sencera. El tars estava ben representat en totes dues extremitats 
(astràgals, el calcani, naviculocubiode, cuneïforme). els dos metatarsos i totes les falanges posteriors, tot i 
que fragmentats, també és van poder remuntar i identificar. 

Aquesta acumulació de fauna no es va tenir en compte en l’informe de l’any 1991 i en la descripció de la 
unitat estratigràfica tampoc es va fer cap menció a les restes. En el registre tampoc es parla de la identificació 
de cap fossa amb la qual cosa és provable que els ossos estiguessin dispersos pel reompliment d’una 
manera més o menys al·leatòria fet que provoques que els arqueòlegs no ho identifiquessin com un conjunt 
tancat. Però el cert és que els diversos remuntatges que vam poder fer amb posterioritat al laboratori, la 
conservació de petits ossos com l’hioide, carp, tars i falanges, el mateix desenvolupament ossi de la majoria 
dels ossos del conjunt, fan pensar que seria una deposició primària que s’hauria dipositat aprofitant les 
tasques de refacció del paviment de l’interior d’aquest sector.

L’estat de conservació d’aquest conjunt era bastant deficient. En primer lloc hi havia un alt grau de 
fragmentació si tenim en compte el 52% d’estelles, el 10% de restes que tan sols conservaven una vora i 
el 13% de restes indeterminades.

50. Nomes es va poder recuperar sencer un metatars dret i alguns ossos del carp i del tars.
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Si el conjunt es va dipositar amb una certa rapidesa després del consum del animal tal i com és pensa el 
seu grau d’alteració hauria de ser inferior. Pel que fa al grau d’afectació del diferents agents tafonòmics 
la seva incidència també va ser bastant significativa (agents de segon nivell) pel que fa a la diversitat i 
en canvi no ho és si ens fixem amb el volum d’ossos afectats. Les més destacades són les fissures amb 
una representació del 2,8%, seguit de 7 ossos amb marques de dissolució (tars i metàpode) amb un 1%, 
i després ja de manera molt més testimonial 3 ossos afectats per les arrels i amb concrecions. Aquest fet 
és podria deure als treballs agrícoles als que ha estat sotmès aquest sector i que haurien pogut afectar 
als nivells que quedaven just per damunt afavorint que les filtracions d’aigua i els canvis d’humitat sobtats 
en els sol afectessin d’una manera més intensa a les restes d’aquest nivell. Ja que de ben segut que 
originalment aquest conjunt pel grau de completesa que te és devia dipositar ràpidament al reompliment 
sense exposició prèvia.

FS-79 (UE 4350)
Aquesta fossa apareixia descrita breument51 en la memòria (Garcés et al. 1991) no s’hi feia referència en 
cap moment, per aquest motiu ens manca informació sobre el context estratigràfic i espacial de la situació 
exacta d’aquesta fossa.

Aquesta fossa estava composta per un total de 161 restes de les quals 158 van poder ser determinades 
i 3 van restar indeterminades. La fossa contenia les restes d’un porcellet (jove 1) d’uns 6 mesos d’edat. 
L’animal estava tenia representades diverses parts de l’esquelet tot que d’una manera desigual (veure punt 
6.2). Diversos ossos de l’esquelet presentaven marques de tall.

Sector 4/10

Aquest sector se situava a l’est del sector 17, separat pel mur mitger M-324 (més ample que els murs 
habituals amb 60 cm). Per l’est, el delimitava el mur M-21 (també mitger amb el sector 1) i la façana estava 
constituïda pel mur M-36 on s’ubicava una porta PO-314 (a l’extrem oest). Aquest espai tenia una superfície 
útil de 16m2 (8 x 2 metres). 
L’any 1999 es va excavar el paviment P-364 que estava construït amb l’aportació d’una capa d’argila 
verdosa (UE 4618) i presentava una zona enllosada (UE 4621) en la part sud-est de l’habitació. Sota 
d’aquest hi havia un reompliment gruixut (UE 4631, 40 cm.) que segellava el darrer paviment de Vilars 
0b i que constituïa a la vegada la preparació del paviment de Vilars I (P-364). Dins d’aquest paquet, va 
aparèixer l’enterrament d’un perinatal (EN-363), just a l’angle sud-oest de la vivenda i sota el basament més 
meridional (UE 4622). A uns 40 cm de distància va aparèixer una urna sencera (VE-362), molt possiblement 
en relació amb l’enterrament. La pràctica d’aquest tipus de ritual ja era coneguda al jaciment durant la fase 
precedent (Vilars 0) i la posterior (Vilars II), però va ser la primera vegada que es documentava per a Vilars I.

Dins el nivell que constituïa el paviment P-364 (UE 4818) és on s’hi van poder localitzar la concentració de 
restes més important del sector amb un total de 190 restes de les quals 120 es van poder determinar i 33 
van restar dins la categoria de restes no determinades. 
Els ovicàprids van proporcionar un total de seixanta quatre restes de les quals dos van poder ser determinades 
com a ovella, tres com a cabra i finalment les cinquanta nou restants van restar dins la categoria dels 
ovicàprids. Començant pels ovicàprids hi havia una dent aïllada (Pm3++), diverses costelles, un fragment 
de vèrtebra cervical (amb epífisis no soldades), el cos d’un atlas amb un tall profund i longitudinal que 
afectava al procés transvers esquerra i que reflectiria el procés de desarticulació del crani. També hi havia 
3 fragments de vèrtebra toràcica. Pel que fa a l’esquelet apendicular estava força ben representat amb 4 
fragments de diàfisi d’húmer (dos d’ells pertanyents a individus en estat fetal), 3 fragments de diàfisi de radi 
(un d’ells pertanyent a un fetus, un os del carp esquerra (humatum), dos fragments de cos d’escàpula, dues 
ulnes gairebé sencers d’individus en estat fetal i finalment algunes diàfisis d’ossos llargs una de les quals 
estava cremada parcialment. També hi havia una part d’un coxal (esquitlla de cresta ilíaca), 4 fragments de 
diàfisi de fèmur (dos d’ells de fetus) en dos casos havien estat afectats per l’acció dels rosegadors i d’arrels 
(grau 2), 3 fragments de diàfisi de tíbia (una d’elles de fetus) i una epífisi distal també de tíbia (no epifisada) 
d’un individu jove, una diàfisi de metacarp, 4 diàfisis de metatars, una primera falange (en curs d’epifisació) 
d’un individu jove/adult (6-18 mesos) mossegada i rosegada (grau 2), una primera falange (no epifisada) 
d’un individu jove (0-6 mesos), tres segones falanges gairebé senceres, una de les quals presentava traces 
d’extracció de la pell52. També una d’elles presentava traces de rosegador força incipient al llarg de les 

51. “Estrat d’argila. Reompliment fossa (restes fauna en relació anatòmica). Ritual?”.

52. 2 Talls transversals curts i consecutius a la base de la diàfisi en la seva vora cranial.
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seves epífisis (grau 2). Dels ossos del tars hi havia només un os naviculocuboide, a més de dos fragments 
de banya, i diverses dents aïllades: M2 inferior (+/o) d’un individu Jove 3, una M3 superior esquerra (+/o) 
d’un jove/adult 3, una D4 inferior esquerra (+/o) d’un animal molt jove, una Pm2 superior dreta (++) i una 
Pm4 superior dreta (++) d’un adult. Pel que fa a la resta del crani també hi havia un hioide (descamat i amb 
arrels), tres fragments del cos de la mandíbula, tres fragments de crani53

De cabra hi havia una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat) d’un individu jove/adult amb traces de 
desarticulació54, una extremitat proximal de radi+ulna dreta amb traces d’arrels i dos primeres falanges 
sencera (epifisades), una d’elles també amb traces d’arrels.
L’ovella estava representada per una extremitat proximal de metacarp esquerra d’un individu jove i que 
presentava traces segurament del procés d’extracció de la pell o dels tendons de l’animal55. També hi havia 
dues primeres falanges senceres (epifisades) en una de les quals s’hi van poder identificar, tot i estar 
rodada i mossegada, traces d’extracció de la pell56 i un fragment d’os occipital amb traces d’arrels i fissures 
(grau 1). Cal dir que d’entre aquests tres fragments de crani hi havia un os frontal amb un tall llarg i profund 
segurament vinculat a l’extracció de la banya.
El porc estava representat per un total de trenta tres restes compostes per diversos fragments de vèrtebra 
(una lumbar, dos toràciques i una indeterminada) en un dels casos pertanyent a un individu molt jove (0-6 
mesos) ja que els cos de la mateixa encara no estava soldat. A més també hi havia quatre fragment des 
coxal dos dels quals eren part del coll de l’ílium, seguit d’una cresta ilíaca i finalment un ísquium. Aquests 
pertanyien consecutivament a un fetus de porc, un individu molt jove57 i les altres restes no s’hi va poder 
determinar l’edat.
De porc també hi havia una diàfisi distal de fèmur, una diàfisi de fíbula dreta, una extremitat proximal de 
metacarp III esquerra (amb taques vermelles), una extremitat proximal de metacarp IV dret, un metacarp 
5 sencer esquerra, un metatars V gairebé sencer, una primera falange sencera (III o IV) no epifisada, una 
primera falange (no epifisada) amb traces de mossegades de carnívors, de rosegadors (grau 2) i diverses 
marques de tall58, una falange primera (no epifisada proximal), un calcani dret gairebé sencer i fissurat, nou 
fragments de crani, una Pm4 superior (++) d’un adult 3 (24-48 mesos), una Canina superior esquerra (+++), 
un maxil·lar amb una seria dentaria (Pm4 +++, Pm3+++/Pm2+++/Pm1T) d’un adult 3 (24-48 mesos).
De cavall hi havia només dos ossos del carp (pisiforme esquerra i escafoide esquerra) que no estaven 
alterats ni presentaven cap marca de tall. 
De boví tan sols és van poder determinar vuit restes entre les quals hi havia una extremitat distal d’un 
individu Jove adult (en curs d’epifisació, 24-30 mesos). Aquest metàpode sembla que hagués estat 
seccionat longitudinalment ja que tan sols hi havia un còndil distal i la diàfisi distal amb una fractura molt 
regular. També de boví hi havia un metatars gairebé sencer (epifisat) d’un individu adult (30-96 mesos) amb 
mossegades de carnívor i traces d’arrels, una segona falange sencera (epifisada) dissolta, mossegada i 
alterada (grau 2) i amb diverses taques vermelles, dos terceres falanges senceres59, un fragment de crani 
(os palatinal) i dos dents: una Pm4 superior (+) dreta d’un individu adult 1 (30-48 mesos) i una Pm2 superior 
dreta. 
Referent a les espècies salvatges hi havia, en primer lloc, el conill amb onze restes compostes per una 
vèrtebra lumbar gairebé sencera, una extremitat distal de metàpode indeterminat i epifisat, un fragment 
d’os del crani (os temporal), un coxal (coll i cresta ilíaca) descamat i amb marques d’arrels (grau 3), cinc 
fragments de fèmur (dos extremitats proximals, dos extremitats distal i un gairebé sencer) tots ells epifisats 
i amb graus diferents d’afectació per agents, ja que alguns presentaven algunes poques traces d’arrels i en 
un dels casos la superfície estava rodada i fissurada (grau 2). Finalment hi havia una tíbia esquerra gairebé 
sencera (epifisada). També es van poder localitzar un parell d’ossos, una mandíbula esquerra alterada i 
amb l’acció de les arrels (grau 2) i un os parietal dret. Aquests últims amb una talla que ens va permetre 
atribuir-los a una llebre. 
Les restes no determinades van proporcionar, d’animal de talla gran, tres fragments de costella, dos 

53. Perioticum+occipital+temporal+parietal/ Fragment os frontal/ fragment d’os incisiu

54. Talls transversals, curts i consecutius, agrupats a la vora caudal/medial de l’epífisi distal.

55. Diversos tallets paral·lels entre ells, transversals, al bord caudal/medial de la diàfisi.

56. Talls curts, profunds i transversals al bord medial part inferior. També sembla que n’hi ha a l’epífisi distal on són transversals i consecutius.

57. Aquest individu molt jove presentava un tall profund i transversal que seccionava la cresta de l’ílium. Aquests talls semblen reflectir la selecció 
primària de les parts en l’esquarterament de l’animal per a l’obtenció de la cuixa.

58. Tallada a la vora lateral al llarg de la diàfisi. Hi han dos agrupacions, una a la part superior de la diàfisi i l’altra a la part central de la mateixa, són 
talls curts i no gaire profunds, són transversals. També hi han talls a l’epífisi distal, transversals. Aquests podrien ser fruit del descarnament ja en el 
procés directe del consum dels peus del porc.

59. Una de les falanges presentava un tall curt, profund i transversal a la vora cranial superior. Un tall curt i profund al bord medial i finalment una 
marca de tall a la vora lateral. Podria formar part del procés d’extracció de la pell de l’animal.
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fragments de vèrtebra cervical, quatre vèrtebres toràciques, on una d’elles presentava marques de tall60, 
quatre estelles de diàfisi d’un os llarg, on dos d’elles presentaven un grau 2 de descamació i fissures. De 
talla mitjana teníem una fragment de costella amb marques de tall61, una vèrtebra indeterminada i un petit 
fragment de crani totalment cremat. Finalment pel que fa als de talla petita és van poder determinar vuit 
fragments de cos de costella dos dels quals pertanyien a un fetus i una altra a un individu molt jove. També 
hi havia dos fragments de vèrtebra cervical, un de vèrtebra toràcica, dos de vèrtebra indeterminada, nou 
fragments d’esquitlla de diàfisi d’os llarg indeterminat, un petit fragment de coxal (cresta ilíaca) amb traces 
d’arrels i set fragments d’os del crani entre els quals és va poder identificar un os frontal i una petita part 
d’os occipital no soldat d’un individu molt jove i amb traces d’arrels.
A l’hora de valorar la representació esquelètica de les diferents espècies ens plantegem quin seria l’origen i 
la representativitat d’aquest conjunt ja que la inexistència de remuntatges, la presència de diversos agents 
d’alteració i tafonòmics i els diferents graus d’afectació fan pensar en un conjunt amb una obertura important. 
Per exemple tenim deu ossos amb traces de l’acció dels carnívors, cinc amb traces de rosegadors, dos 
ossos rodats, dos d’alterats i dos de cremats, aquests agents que haurien actuat directament sobre el 
conjunt d’animals morts ens indica que almenys una part de les deixalles d’aquest conjunt hauria estat 
sotmesa a un temps d’exposició abans de la seva deposició definitiva. El fet que hi hagi diferents graus 
d’afectació de la superfície també ens indica que els temps d’exposició van ser diferents ja que mentre 
tenim ossos rodats i alterats (grau 2) i descamats n’hi ha una gran part que presenten graus 0 d’afectació. 
Cal dir també que el que més s’ha pogut observar sobre les superfícies dels ossos han estat les arrels i les 
fissures corresponents ja a l’acció dels agents post-deposicionals (segon nivell). Per aquest motiu pensem 
que aquest conjunt no estaria reflectint el consum directe d’aquest sector en el moment de la construcció 
del paviment. D’altra banda la presència de diversos ossos d’individus en estat fetal (15 ossos de fetus i 6 
de molt jove), així com una distribució bastant homogènia pel conjunt dels agents d’alteració (han afectat 
de manera homogènia tant a nivell d’espècie, ossos com edats) apunten a que en realitat aquests ossos no 
estarien afectats per una conservació diferencial i que en definitiva el perfil del conjunt d’animals morts hi 
seria ben representat ja que tots els ossos haurien estat exposats a les mateixes condicions destructives. 
En definitiva aquesta acumulació que es troba dins d’un paviment podria respondre a deixalles que tot 
i que s’haurien abocat durant la construcció del mateix no tindrien un mateix origen tafonòmic essent 
una deposició secundària, ja que es podria tractar d’una recol·lecció de diferents deixalles de l’entorn 
acumulades en diferents moments i que s’aprofita la refacció per a fer-les desaparèixer.

La resta d’UEs que componen la seqüència estratigràfica d’aquest sector tenien uns volums molt més 
baixos de restes. D’aquesta manera podem veure, per exemple, que el reompliment (UE 4631) que 
constitueix un nivell heterogeni i gruixut (40 cm.) per construir el primer paviment de Vilars I (P-364), tan 
sols va proporcionar vint i una restes de les quals setze van poder ser determinades i cinc van restar com 
a no determinades.
Entre lees restes determinades d’ovicàprid hi havia una mandíbula dreta (D2, D3, D4, M1+, M2+/o) d’un 
individu jove (3-9 mesos) amb mossegades de carnívor i arrels, una extremitat proximal de metatars dret, 
un M3 superior dret (+) d’un adult 1 (24-36 mesos), una extremitat distal (epifisada) de metàpode (vora 
cranial) d’un adult (24-84 mesos), una extremitat proximal de tíbia (lateral) d’un adult (epifisada)(42-84 
mesos), una extremitat distal de metàpode (epifisada), un fragment de diàfisi de tíbia, dos fragments de 
diàfisi d’os llarg i un fragment de diàfisi d’un metàpode indeterminat.
Els porcs estaven representats per sis restes entre les que hi havia una diàfisi d’húmer d’un fetus amb 
traces de dents de rosegador (grau 2), una extremitat proximal de metacarp IV, un fragment d’os del crani 
(còndil occipital dret) d’un individu molt jove, una extremitat proximal de metacarp II, un fragment de cos 
d’escàpula amb traces d’arrels i un altre fragment de cos d’escàpula rodat (grau 3).
Pel que fa a les restes no determinades estaven compostes per cinc restes d’animals de talla petita entre 
les que hi havia un petit fragment de cos de mandíbula d’un animal jove, un esquitlla de cos de costella, un 
fragment de vèrtebra toràcica, un de vèrtebra lumbar i una esquitlla de diàfisi de tíbia.

La UE 4633 que constituïa una urna ceràmica sencera (VE-362) a l’est de l’enterrament EN-363 
(possiblement en relació amb l’enterrament), i la UE 4634 que constituïa el reompliment d’ aquesta urna 
van proporcionar quatre i tres restes respectivament de les quals sis van poder ser determinades i una va 
restar dins la categoria de les no determinades. Aquesta UE va proporcionar, en primer lloc, un fragment 
de tercera falange i una primera falange sencera (epifisada) d’ovella, aquesta segona amb diversos talls 

60. Diversos tallets a la vora esquerra i 4 talls separats i paral·lels entre ells, transversals, llargs i poc profunds a la base del procés espinal, són oblics 
i estan al bord cranial,¬També hi ha un tall profund oblic que secciona la vèrtebra pel costat dret. Aquests respondrien tant al procés de despeçat de 
l’animal com de descarnament de les vèrtebres.

61. 5 tallets al llarg del cos de la costella, curts, petits, profunds i transversals, a la vora lateral. Aquestes traces evidenciarien el procés de descarnament 
de la costella.
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paral·lels i consecutius al llarg de la distal (extracció de la pell). D’ovicàprid hi havia un fragment de diàfisi 
de fèmur dret amb traces d’arrels i un fragment d’os del crani (os frontal) també amb traces d’arrels. Pel que 
fa a la UE 4634 les restes encara eren més escadusseres amb un fragment de diàfisi de tíbia i un metatars 
II sencer (epifisat) de conill adult, i de restes no determinades hi havia una esquitlla de diàfisi d’os llarg 
indeterminat d’un animal de talla petita.

Sector 4/17

Aquest espai se situava a l’oest del sector 4/10. Apareixia delimitat pels murs M-324 a l’est, M-334 a 
l’oest i M-357 al nord, en la façana amb el carrer (zona 5). Hi havia una porta cantonera (PO-358) que se 
situava en l’alineació d’aquest darrer mur, a l’angle nord-est de l’estança. Val la pena senyalar la presència 
de diferents enlluïts (UE 4591 i 4590), conservats contra els paraments interns dels murs M-334 i M-324 
respectivament. Les mesures de l’habitació són 10,4 x 2 m.

Durant la campanya de 1998 l’excavació es va aturar sobre d’un paviment (P-359), excavat només en una 
superfície de 2 m2 en la part posterior de l’estança, just en la zona que s’entregava a la muralla. En aquest 
indret van aparèixer dos petits forats de pal (FO-338 i FO-339) de característiques molt similars: secció 
cònica, fondària ~15 cm., diàmetre màxim 10 cm. i algunes pedres clavades verticalment a tall de falques. 
Un reompliment d’argila marró (UE 4604) servia de preparació per la construcció d’un nou paviment (P-
335) que es conservava en tot el sector i es que es corresponia, a l’igual que en el sector veí, amb el darrer 
nivell de funcionament de Vilars I. Aquest paviment estava format per una fina capa d’argila vermella i guix 
(UE 4588)62 que s’observava en la meitat posterior de l’habitació i un enllosat (UE 4587) que apareixia en 
la part contrària.

La campanya de 1999 va prosseguir l’excavació amb un reompliment (UE 4642, 40-50 cm) molt heterogeni 
(argiles i tovots fragmentats,...) que servia de preparació del primer paviment de Vilars I (P-359). Cal destacar 
l’aparició de dos fetus de cavall dins d’aquest estrat (FEEQ-A i FEEQ-B), situats contra el parament de 
M-334 (UE 4643) i l’angle nord-oest de l’estança (UE 4662). Tal i com passa amb altres vivendes aquests 
no semblaven presentar cap fossa o altre tipus d’arranjament per col·locar-los. Va aparèixer també una urna 
fragmentada però completa (VE-381) dins el mateix estrat sense cap fossa aparent d’instal·lació. Aquesta 
se situava però just per sota de l’indret on s’ubicava la llar (LL-333) que funcionava amb el paviment 
esmentat, la qual cosa va permetre suposar una relació entre ambdues estructures, fenomen que, d’altra 
banda compta amb un altre precedent en la casa contigua (sector 14). El paviment (P-359), presentava un 
enllosat en la part nord de l’estança (UE 4668) i una capa d’argila verda amb guix en la part contrària (UE 
4597). 

La UE 4588 formada per una capa d’argila vermellosa i guix que pareixia en la meitat sud del sector i entre 
les pedres de l’enllosat (UE 4587) i que constituïa el paviment P-335 tenia un total de cinc restes entre les 
que hi havia una falange I de porc (no epifisada), una fragment del cos d’una ulna dreta de conill amb traces 
d’arrels, una falange I sencera (prox. epifisat)epifisat)epifisat) de conill, un fragment de diàfisi d’os llarg de 
talla mitjana i una esquitlla de diàfisi d’os llarg d’un animal de talla petita.

La UE 4619 que caldria igualar a la UE 4588 va proporcionar nomes dues restes entre les que hi havia una 
extremitat proximal de tíbia esquerra d’una ovella adulta (Prox epifisat) (a partir de 42 mesos), i fragment de 
diàfisi de tíbia d’ovicàprid amb mossegades de carnívor i de rosegador. 

En canvi dins el nivell de reompliment (UE 4642) heterogeni (40 cm. de gruix), que servia de preparació 
per a la construcció del primer paviment de Vilars I, s’hi concentrava un nombre important de restes amb 
un total de 245 de les quals 102 van poder ser determinades, 35 van restar dins la categoria de les no 
determinades i 8 restes dins de les indeterminades.
Pel que fa a les restes determinades, i si comencem pels ovicàprids, hi havia un total de 26 restes entre 
les que hi havia dos cossos de costella una d’ elles d’un fetus i amb la superfície fissurada i amb arrels, un 
fragment de cos del sacre (prox i dist. en curs) d’un animal adult 2 (48-54 mesos) amb traces d’arrels, un 
fragment d’atlas, dos extremitats proximals d’húmer dret (epifisats) d’ adult (43-84 mesos), una d’elles amb 
traces d’arrels, un húmer gairebé sencer (no epifisat prox i dist.) d’un animal molt jove (0-3 mesos) amb 
traces de desarticulació63, un fragment de diàfisi d’húmer dissolt i amb arrels, dos fragments de diàfisi de 
radi, un d’ells amb traces de descarnament64 a més d’estar rodat i tenir la superfície amb marques d’arrels, 
62. Durant la campanya de 1999 hi ha la UE 4619 que és descriu com a una capa constituint el paviment P-335. Així doncs pressuposem que aquesta 
seria igual a la UE 4588 descrita en la campanya anterior i que s’hauria tornat a numerar a l’inici de la següent campanya (4588=4619).

63. Dos talls paral·lels, fins i curts i oblics a la vora medial de l’extrem distal de la diàfisi.

64. Estries, fines, curtes, paral·leles i transversals al llarg de la vora cranial de la diàfisis.
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una extremitat proximal d’un radi esquerra amb mossegades de carnívor, una fragment de diàfisi també de 
radi, una extremitat distal de metàpode indeterminat (epifisat) d’un adult (25-84 mesos), 5 diàfisis d’os llarg, 
dos fragments de coxal esquerra (una branca de l’ísquium+acetàbul i un coll d’ílium), un d’ells amb fissures, 
una extremitat distal de fèmur (epifisada) d’un adult 3 (44-84 mesos), dos fragments de diàfisi de fèmur un 
d’ells amb traces d’arrels, una fragment de diàfisi de tíbia (circumferència) amb traces de descarnament65 i la 
superfície dissolta, fissurada i amb traces d’arrels, una extremitat proximal de tíbia esquerra (epifisada) d’un 
adult (37-84 mesos) amb fissures, una extremitat distal (epifisada) d’un adult 3 (45-84 mesos) també amb 
fissures (grau 2), una extremitat proximal de metatars esquerra (circumferència) amb la superfície rodada, 
un calcani gairebé sencer dret, un astràgal sencer esquerra amb incipients mossegades de carnívor (grau 
3), una M1 superior (+) d’un animal jove (3-9 mesos), una Pm2 superior (++) dreta i finalment un fragment 
d’os del crani (perioticum). D’ovella es va poder determinar una segona falange sencera (epifisada) i una 
tercera falange amb traces d’arrels. De cabra tan sols es va poder identificar una extremitat proximal de 
fèmur (epifisada) d’adult (37-84 mesos) amb fissures i traces d’arrels.
Els porcs van proporcionar un total de 27 restes entre les que hi havia una primera costella dreta gairebé 
sencera d’un animal jove amb traces d’arrels i de rosegador, un cos de costella (primera o segona) amb 
arrels i descamació i traces de descarnament66 o evisceració, un cos proximal de la primera costella amb 
traces de rosegador i arrels (grau 2), un fragment d’axis (cos dret) fissurat i amb un tall que va seccionar 
transversalment la vèrtebra, un fragment de vèrtebra toràcica (arrencament del procés espinal amb procés 
articular caudal dret i esquerra), una epífisi distal de radi dret (no epifisada) i descamada, un fragment 
d’escàpula dreta (articulació distal no epifisada) d’un individu molt jove (0-6 mesos) amb la superfície 
rodada, una diàfisi d’os llarg, un fragment de coxal dret(coll ílium) fissurat i descamat i d’un individu jove 
(6-12 mesos), un fragment de coxal esquerra (fragment de la cresta ilíaca) fissurat, una extremitat proximal 
de fèmur (epifisada) dreta d’un individu adult (43-60 mesos), una extremitat proximal també de fèmur dret 
(no epifisada) però d’un animal molt jove (0-6 mesos), una epífisi distal de tíbia (no epifisada) amb traces 
de desarticulació67 i fissures (grau 2), una epífisi distal de metacarp II esquerra (no epifisada) fissurat, un 
metacarp III sencer dret (no epifisat) amb marques de tall68 que segurament indicarien l’extracció dels 
tendons, una primera falange (III o IV) d’un individu jove (no epifisada) (6-12 mesos), una epífisi proximal 
de primera falange (no epifisada), una primera falange gairebé sencera (II o V) (no epifisada) amb traces 
de rosegador (grau 2), una primera falange sencera (III o IV) no epifisada, una falange segona gairebé 
sencera (III o IV) (no epifisada) amb traces de rosegador i arrels (grau 2), una altra falange segona (III o IV) 
gairebé sencera (prox en curs) d’un animal jove/adult (+/- 12 mesos) amb arrels i mossegades de carnívor 
(grau 3), dos falanges terceres (III o IV) senceres una d’elles estava rosegada i l’altra tenia una part de la 
seva superfície dissolta, també hi havia una altra tercera falange (III o IV) però aquesta molt malmesa amb 
dissolució, arrels i alteracions de grau 3, un calcani esquerra gairebé sencer (no epifisat), un os del tars 
esquerra (escafoide) i finalment dos fragments de crani un d’ells d’un individu molt jove (fragment d’orbital) 
amb fissures de grau 2. 
Els bovins estaven representats tan sols per dos restes que corresponien a una epífisi proximal de fèmur 
esquerra (no epifisada) i a un os sencer del carp dret (humatum) d’un individu jove.
En aquesta UE les espècies salvatges també hi eren representades amb dos restes de cérvol entre les 
que hi havia una segona falange sencera (epifisada) i una M3 inferior esquerra (++) d’un adult 3 (a partir 
dels 30 mesos) que estava alterada, fissurada i descamada (grau 2). També és van poder determinar 12 
restes de lagomorf i més específicament 13 de conill. De lagomorf hi havia dos fragments de costella, dues 
vèrtebres toràciques gairebé senceres, dos metàpodes indeterminats (les extremitats distals epifisades) 
una d’elles presentava marques de tall a la diàfisi proximal interpretades com a fruit del procés d’extracció 
de la pell. També hi havia un fragment de tíbia (diàfisi), un metatars II dret sencer, dos metatarsos 3 sencers 
un esquerra i l’altre dret, un metatars IV esquerra sencer, un metatars V esquerra sencer, una dent incisiva 
aïllada i un fragment de crani (os temporal).
De conill vam poder identificar un húmer sencer esquerra (epifisat) d’un adult (més de 60 mesos), una 
extremitat distal d’húmer dret (epifisat) d’un adult, dos radis sencers drets (epifisats) d’adult, dos extremitats 
proximals de radi dret (epifisat prox) una d’elles amb talls transversals a la diàfisi (descarnament), dos 
ulnes, una de gairebé sencera esquerra (epifisada) d’adult i amb traces d’arrels (grau 2) i l’altra dreta en 
que tan sols és conservava el cos. També hi havia un fragment de coxal dret (Acetàbul + coll ílium i part de 
la branca interna de l’ísquium), un fragment de coxal esquerra gairebé sencer, una epífisi proximal de fèmur 
(epifisada) esquerra i dos extremitats distals de tíbia (epifisades) esquerra.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia 7 restes de talla gran entre les quals és va poder identificar 
65. Tall longitudinal a la part proximal de la diàfisi en la seva vora lateral. 

66. Estria, fina, curta, obliqua a la vora medial del cos proximal.

67. Estria, curta, fina, i longitudinal a la vora medial de l’epífisi distal.

68. Estries, fines, curtes, transversals a la vora lateral de la diàfisi.
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7 fragments de cos de costella on una d’elles presentava traces de descarnament69 i l’altra del procés 
d’evisceració70 de l’animal, una epífisi proximal d’un húmer (esquitlla). De talla mitjana hi havien dos restes, 
un cos de costella i una diàfisi d’os llarg. Finalment de talla petita hi havia 25 restes entre les que es va poder 
determinar set cossos de costella un d’ells dissolt i dos més amb marques d’arrels, dos fragments de cos 
de vèrtebra indeterminada, un procés transvers de vèrtebra lumbar amb un tall transversal que va separar 
aquesta part del cos de la vèrtebra, un procés espinal de vèrtebra toràcica, una esquitlla de cos d’escàpula, 
quatre estelles de diàfisi d’os llarg, un fragment de coxal (acetàbul i branca de l’ísquium) on l’acetàbul no 
estava epifisat i per tant és tractaria d’un animal jove, una diàfisi de tíbia, dos fragments de banya un d’ells 
rodat i els dos fissurats (grau 3), dos estelles d’os del crani i un fragment de dent aïllada (arrel). 

A l’hora de valorar l’origen i la representativitat d’aquesta acumulació de fauna la inexistència de remuntatges, 
la presència de diversos agents tafonòmics i els diferents graus d’afectació fan pensar en un conjunt amb 
una obertura important. Per exemple tenim tres ossos amb traces de l’acció dels carnívors, sis amb traces 
de rosegadors, quatre ossos rodats i dos d’alterat, aquests agents que haurien actuat directament sobre 
el conjunt d’animals morts ens indica que almenys una part de les deixalles d’aquest conjunt hauria estat 
sotmesa a un temps d’exposició abans de la seva deposició definitiva. El fet que hi hagi diferents graus 
d’afectació de la superfície també ens indica que els temps d’exposició van ser diferents ja que mentre 
tenim ossos rodats, alterats descamats i fissurats (grau 1,2 i 3), en total podem dir que un 42% de la 
mostra ha estat afectada per algun agent tafonòmic, n’hi ha una gran part, el 58% restant, que presenten 
graus 0 d’afectació. Cal dir també que el que més s’ha pogut observar sobre les superfícies dels ossos 
han estat les arrels (26 restes) i les fissures (15 restes), les més representatives, corresponents ja a l’acció 
dels agents post-deposicionals (segon nivell). Per aquest motiu pensem que aquest conjunt dipositat dins 
d’un reompliment no estaria reflectint el consum directe d’aquest sector. D’altra banda la presència d’un 
os de fetus i de 5 restes d’individu molt jove, així com una distribució bastant homogènia pel conjunt dels 
agents d’alteració (han afectat de manera homogènia tant a nivell d’espècie, ossos com edats) apunten 
a que en realitat aquests ossos no estarien afectats per una conservació diferencial i que en definitiva el 
perfil del conjunt d’animals morts hi seria ben representat ja que tots els ossos haurien estat exposats a 
les mateixes condicions destructives. En definitiva aquesta acumulació que es troba dins d’un reompliment 
podria respondre a deixalles de consum (un 23% d’ estelles i un 10% de restes amb marques de tall) de 
deposició secundària i per tant no estaria reflectint el consum directe d’aquest espai.

Sectors 4/?

Durant l’excavació de l’any 2001 es va excavar una part de la zona 4 que però tot just va permetre reconèixer 
la part davantera de tres d’aquestes vivendes tal i com és pot veure a la fig. 4.65. Per les seves dimensions i 
per la seva cota d’arrasament en aquell moment es va creure que podien pertànyer a la fase Vilars I tot i que 
no es descartava que es conservessin algunes estructures posteriors. Tot i que en elles s’hi havia recollit 
algunes concentracions de materials (UE 4720, 4721, 4722 i 4723) no es va atribuir en el seu moment cap 
sector específic fet que provoca que a dia d’avui puguem situar l’àrea excavada gràcies la planta de la 
memòria 2001 (p. 13-14). Malgrat això cal dir que aquestes concentracions podrien pertànyer a tres espais 
tal i com es pot veure en la planta que constituirien l’extrem nord de l’estança en els tres casos, però dels 
quals desconeixem qualsevol estructura associada ja que aquests encara no han estat excavats.

Pel que fa a la UE 4720 corresponia a una conjunt de materials ceràmics concentrats entre els quals també 
hi havia 38 restes de fauna dels quals 30 van poder ser determinades, 6 van restar com no determinades 
i 2 indeterminades.
Les restes determinades estaven compostes per una única resta de cavall que era una incisiva III inferior 
(+++) dreta d’un animal adult d’uns 12 anys aproximadament (Barone 1976), aquesta dent presentava una 
col·loració marró fosc i a més estava força malmesa amb traces d’arrels, descamació i fissures. De boví hi 
havia una M3 superior dreta (+++) d’una adult 3 (+ 96 mesos) amb traces d’arrels, una M3 inferior (T) d’un 
animal vell (+120 mesos) i una Pm3 inferior esquerra (+++). D’ovicàprid hi havia cinc fragments de costella 
una d’elles amb traces d’arrels, una diàfisi d’húmer amb traces d’arrels, una epífisi distal (vora cranial) 
d’húmer no epifisada d’un animal jove (- 3 mesos), un fragment de diàfisi de metatars, una M3 inferior 
esquerra (+++) d’un adult 3 (60-84 mesos), una M1 superior dreta (++) d’un jove/adult (18-24 mesos), una 
D4 superior dreta (+++) d’un jove 3 (+/- 9 mesos), una I1 inferior dreta, un fragment de cos de mandíbula 

69. Tres estries, al cos de la costella, son transversals i paral·lels entre ells.

70. Tall, llarg, profund i transversal a la vora cranial o caudal.
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amb traces d’arrels, fragment d’os del crani (Còndil occipital esquerra) amb una coloració grisenca71 i 
marques de tall72. El porc estava representat per una extremitat distal d’húmer esquerra (distal en curs) 
d’un jove/adult 1 (12-15 mesos) fissurat, amb mossegades de carnívor i traces d’arrel, una diàfisi esquerra 
d’húmer d’un fetus, una falange I (III o IV) gairebé sencera (no epifisada) i una D4 inferior dreta (+/o) d’un 
animal molt jove (0-6 mesos).
Pel que fa a les restes no determinades hi havia dos ossos d’animal de talla gran compostos per un 
fragment de diàfisi d’os llarg amb la superfície alterada (coloració blanca degut a l’exposició prolongada als 
elements) i amb traces d’arrels i un fragment de mandíbula (procés coronoide esquerra) amb una coloració 
fosca73, traces d’arrels i concrecions. De talla mitjana hi havia una procés transvers de vèrtebra lumbar 
amb marques de tall74 i traces d’arrels, una diàfisi d’os llarg amb marques de carnívor, descamació i traces 
d’arrels i tres diàfisis d’os llarg amb traces d’arrels i coloració fosca amb les mateixes característiques 
descrites en el peu de pàgina 43. De talla petita hi havia un cos de costella amb taques negres75 i marques 
de tall76 i nou fragments de diàfisi d’os llarg amb traces d’arrels.
Cal destacar com a tret curiós d’aquesta unitat que tenia 7 ossos que presentaven les característiques 
típiques dels materials que han estat en contacte amb medis humits i estancats durant un període determinat 
de temps i que juntament amb la fauna hi havia un total de 78 fragments de ceràmica. 

Pel que fa a la UE 4721, que també era un conjunt de materials ceràmics concentrats (108 fragments), hi 
havia un total de 46 restes de fauna de les que 41 restes van poder ser determinades, 3 no determinades 
i 2 indeterminades.
Les restes determinades estaven compostes per dos 
restes de cavall, amb una ulna esquerra alterada, 
rodada, fissurada, amb traces d’arrels i a més amb 
una coloració blanca (típica dels ossos exposats 
als elements durant un llarg període de temps), un 
os del tars esquerra (navicular) amb traces d’arrels. 
D’ovicàprid hi havia 25 restes entre les quals tan sols 
una es va poder atribuir a una ovella amb un astràgal 
sencer esquerra amb traces d’arrels. La resta va quedar 
dins la categoria dels ovicàprids amb un fragment de 
vèrtebra lumbar amb coloració grisenca (veure peu 
de pàgina 42) i marques de tall77, una epífisi distal 
de radi dret (no epifisada), un fragment d’extremitat 
proximal (vora lateral) de metàpode amb una coloració 
fosca i traces d’arrels, deu diàfisis d’os llarg amb 
traces d’arrels, dos fragments de diàfisi de fèmur, dos 
fragments de diàfisi proximal de tíbia (no epifisats), 
una D4 (+) superior dreta d’un jove 1 (+/- 3 mesos), 
una M1(+) superior dreta d’un jove 2 (3-9 mesos), un 
petit fragment de M3 sense la corona conservada, 
dos molars superiors (M1 o M2 +/o) d’animal jove (3-9 
mesos) una d’elles amb traces d’arrels i concrecions i 
un fragment de crani (fragment d’os frontal) que tenia 
una tonalitat grisenca i fosca. 
Les restes de porc estaven representades per un 
fragment de diàfisi proximal de tíbia esquerra (no 
epifisada) amb marques de tall78 i traces d’arrels (grau 

71. Aquest tipus de coloració s’associa a la combinació de formes hidratades d’òxids de ferro amb matèria humida (Fedoroff i Courty, 2002, 296) i 
testimonia un medi reductor de les UEs que han estat permanentment per sota del nivell freàtic (Franchet 1933, 484).

72. Sembla que el còndil occipital te un tall transversal realitzat amb l’objectiu de separar el crani de la columna.

73. Recorda a la coloració dels ossos de la cisterna, aquest os podria haver estat en un ambient d’oxidació/reducció durant un període indeterminat 
de temps que li hauria provocat aquesta coloració homogènia per tota la seva superfície. Les concrecions que hi havia també podrien ser fruit d’un 
context similar.

74. Un tall transversal que ha seccionat el procés transvers.

75. Aquestes es produeixen en certes condicions d’humitat temporal en ambients caracteritzats per cicles d’oxidació-reducció (Country 1989, 185). 

76. Dos estries, fines, curtes, obliqües al bord cranial o caudal (descarnament).

77. Tall longitudinal que ha seccionat el cos per la meitat (esquarterament).

78. Dos talls, llargs, profunds, longitudinals que estan a la vora caudal de la diàfisi distal, just damunt de l’epífisi (desarticulació).

  Fig. 4.65 - Situació del sector designat com a 4/? 
  (planta elaborada per GIP 2001).
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2), una altra diàfisi de tíbia esquerra (no epifisada prox) amb marques de tall79, un calcani dret gairebé 
sencer amb una coloració fosca i mossegades de carnívor i un fragment de maxil·lar dret amb la Pm2 (+/o), 
i l’espai de Pm1 i de la canina, estava descamat i tenia una coloració fosca.
Pel que fa a les espècies salvatges vam poder documentar 4 restes de lagomorf entre les que hi havia una 
vèrtebra lumbar gairebé sencera (no epifisada proximal ni distal), un fragment de diàfisi d’os llarg fissurat, 
un metatars II esquerra gairebé sencer (no epifisat) i una extremitat proximal de metatars IV esquerra. De 
conill és va poder determinar nomes una extremitat distal de tíbia dreta (epifisada) d’un adult.
Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg descamada d’un animal de talla 
gran amb taques negres80 i de talla petita hi havia cinc cossos de costella amb traces d’arrels i una esquitlla 
de diàfisi d’os llarg amb traces de l’acció del sucs gàstrics que ens permeten deduir que va ser digerida.

La UE 4722 corresponia a una altra concentració de materials ceràmics (280 fragments) situats a la part 
nord dels sectors de la zona 4 delimitats durant la campanya 2001 (fig.4.65). Entre els fragments ceràmics 
van aparèixer un total de 60 restes de fauna de les que 51 van poder ser determinades, 6 van restar dins 
la categoria de les no determinades i 3 van restar com a indeterminades.
Començant per les restes determinades, de bou/vaca hi havia una Pm4 (+++) superior esquerra d’un adult 
3 (+ 96 mesos), una M3 inferior (+++) esquerra d’un adult 3 i una M3 inferior (+++) dreta també d’un adult 3 
fissurada i rodada amb una coloració fosca. De cabra hi havia un calcani esquerra (epifisat) gairebé sencer i 
un fragment de banya esquerra gairebé sencera amb concrecions i una coloració fosca. Les ovelles estaven 
representades per un axis (epifisat) amb concrecions, fissures, una coloració fosca i marques de tall81, i 
una falange I sencera (epifisada). Dins la categoria dels ovicàprids hi havia un fragment d’extremitat distal 
d’húmer esquerra (dist. en curs) d’un animal jove 2 (3-4 mesos), descamat, amb traces d’arrels, coloració 
i taques fosques, una diàfisi de radi descamat, amb traces d’arrels (grau 2), una diàfisi dreta d’un animal 
molt jove, esclafat, amb traces d’arrels i taques fosques, un fragment de cos d’escàpula amb coloració 
fosca, tonalitats grisenques i taques fosques, cinc fragments diàfisi d’os llarg amb coloració fosca i tonalitats 
grisenques, cinc fragments de diàfisis d’os llarg amb traces d’arrels i coloració fosca, dos fragments de 
diàfisi d’os llarg amb traces d’arrels, una diàfisi de fèmur amb concrecions, descamació, traces d’arrels i 
taques fosques que s’havia fracturat durant l’excavació, una patella dreta amb coloració fosca, una diàfisi 
distal de tíbia amb concrecions, traces d’arrels (grau 2) i coloració fosca, una M3 inferior dreta (+) d’adult 
1 (24-36 mesos), una M3 superior esquerra (++) d’un adult 2 (36-60 mesos), una M3 superior esquerra 
(+) d’adult 1 (24-36 mesos), una Pm2 superior dreta amb concrecions, una Pm3 superior esquerra (+), un 
fragment de molar superior (M1 o M2 +/o) d’un animal jove (3-9 mesos), una M3 superior dreta (+/o) d’un 
jove/adult 3 (18-24 mesos), un fragment de mandíbula dreta (M3+, M2++, espai de M1) d’adult 1 (24-36 
mesos) amb taques fosques, un maxil·lar esquerra (M3(+/o), M2+, M1++, Pm4+, Pm3+, Pm2 (+/o)) de jove/
adult 3 (18-24 mesos) amb una coloració fosca i un maxil·lar dret (M1+++, Pm4++, Pm3+) d’adult 1 (24-36 
mesos) també amb una coloració fosca.
De porc hi havia un procés espinal de vèrtebra toràcica amb traces d’arrels, concrecions i marques de tall82, 
una escàpula esquerra gairebé sencera (no epifisat prox/epifisat dist.), amb traces d’arrels, coloració fosca 
de tonalitat grisenca, una falange I (III o IV)(no epifisada) amb coloració fosca, una extremitat proximal de 
falange I (III o IV) (epifisada) d’adult (24-60 mesos), un astràgal dret amb concrecions, traces d’arrels (grau 
2) i coloració fosca, dos petits fragments de canina inferior, un d’ells amb traces d’arrels, un fragment de 
dent indeterminat i un maxil·lar esquerra (D4+++, M1(+/o), M2 (+/o), espai de D2, espai de D3) d’un animal 
jove (6-9 mesos) amb taques gris fosc, concrecions negres, descamació i traces d’arrels (grau 3). 
Pel que fa a les espècies salvatges tan sols és van poder documentar 2 ossos de lagomorf entre els que hi 
havia una extremitat distal de metàpode indeterminat i un fragment de diastema dreta (I1).
Les restes no determinades van proporcionar una resta de talla gran que era un fragment de diàfisi fissurat, 
amb traces d’arrels i taques i pigmentació fosca, dos restes de talla mitjana entre les que hi havia una 
fragment de cos de costella amb concrecions, descamació i coloració fosca i una diàfisi d’os llarg amb 
traces d’arrels, fissurada i amb coloració fosca. Finalment pel que fa a les restes d’animals de talla petita hi 
havia tres restes entre elles un fragment de cos de costella fissurat i descamat amb coloració fosca i dos 
petits fragments de cos d’escàpula un d’ells amb la superfície amb tonalitats grisenques.

La UE 4723 també estava composta per una concentració de fragments de ceràmica (30 fragments) entre 
els quals s’hi van trobar barrejades 5 restes totes determinades. En primer lloc hi havia una resta de conill, 

79. Un tall, llarg, profund, oblic, a la vora lateral just per sota de la zona d’articulació de l’epífisi (desarticulació).

80. Òxid de manganès: es caracteritza per taques negres sobre la superfície de l’os que es produeixen en certes condicions d’humitat temporal en 
ambients caracteritzats per cicles d’oxidació-reducció (Courty 1989,185).

81. Sembla que la vèrtebra estigui seccionada longitudinalment per a partir-la per la meitat (esquarterament).

82. Dos estries, fines, curtes, paral·leles, obliqües a la vora lateral (dreta) del procés espinal proximal (descarnament).
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en concret una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat) amb una coloració grisa i brillant. Els altres 
fragments eren d’ovicàprid i estaven formats per una M3 superior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), dos 
fragments d’os del crani i finalment un fragment de diàfisi d’os llarg amb traces d’arrels.

El carrer sud (zona 5)
Sector 5/4

Correspon als treballs de refacció general de l’urbanisme pròpia de la fase Vilars I. En primer lloc, es va 
efectuar un gruixut reompliment (UE 5024) que segellava totes les estructures anteriors i que s’adaptava 
a la nova configuració de les vivendes d’aquesta fase. El nivell de circulació (P-305), que es va poder 
observar damunt d’aquest estrat de preparació, es presentava amb un enllosat molt precari (pràcticament 
inexistent) i deixava entreveure d’una banda la presència d’una espècie de banqueta (UE 5022) adossada 
a la façana del sector 2 i de l’altra una “llengua” de carbons i matèria orgànica davant la porta d’accés a 
aquesta mateixa vivenda (UE 5021), que corresponien a les deixalles expulsades durant les successives 
neteges efectuades a l’interior de la casa.
Aquest sector del carrer va proporcionar un total de 14 restes que es repartien de manera desigual entre 
el paviment P-305 (UE 5020), en que tan sols hi havia una resta de diàfisi d’os llarg d’ovicàprid, i un 
reompliment (UE 5024) relacionat amb una refacció del nivell de circulació del carrer en que es van poder 
localitzar 13 restes totes elles determinades. D’ovicàprid es va poder determinar deu restes compostes per 
una escàpula esquerra gairebé sencera (no sabem si estava epifisat perquè no s’ha conservat el procés 
coracoide) que tenia fractura durant l’excavació i amb marques de tall83, una mandíbula esquerra (Pm4+++/ 
M1 T+) d’un adult 3 (60-84 mesos) que tenia traces d’arrels, fissures i havia estat enganxat, un cos de 
costella també enganxada, amb concrecions i marques de tall84, un procés espinal de vèrtebra toràcica 
amb marques de tall85, un fragment de diàfisi de fèmur amb concrecions, tres diàfisis de metàpode dos 
d’elles amb mossegades de carnívor, una diàfisi de fèmur amb mossegades de carnívor i traces d’arrels i 
una banya dreta de cabra (vora lateral, medial i caudal) amb la superfície rodada i marques de tall86. També 
hi havia un fragment de mandíbula (procés condilar poc conservar i procés coronoide del qual només en 
queda l’arrencament) de boví, una diàfisi distal de tíbia dreta de cavall i una extremitat proximal de radi 
esquerra de cérvol fissurat i mossegat per carnívors (grau 2). 

El barri nord-oest (zona 11)
Sector 11/4
Estança situada a l’oest del sector 3, recolzada contra la muralla i delimitada a l’oest per M-490 (UE 11051); 
a l’est per M- 484 (UE 11041) i, al sud, per M-498 (UE 11076) en tant que façana amb el carrer o sector 5 
de la Zona 10.
Conservat molt parcialment per la destrucció dels treballs agrícoles recents, el sector presentava un estrat 
de rompliment d’argiles marrons (UE 11055), sota la UE 11036, documentat al sud de l’estança. Al damunt 
hi havia una llar construïda (LL-491) amb superposició de sola ceràmica (UE 11062) i de graves (UE 11061) 
contra el parament oriental del mur M-484. 

Dins el nivell de reompliment (UE 11055) hi havia 11 restes compostes per 9 restes determinades i dos 
restes no determinades. Entre les restes determinades hi havia 6 restes d’ovicàprid (una d’elles d’ovella) 
compostes per una mandíbula dreta (D4++/ D3++) d’un animal jove (3-9 mesos) i amb vermiculacions, 
una D4 inferior esquerra (+) d’un jove 1 (3 mesos), un fragment de diàfisi distal de fèmur, un fragment 
de diàfisi d’os llarg indeterminat, una diàfisi de tíbia esquerra de fetus, i d’ovella hi havia una falange I 
sencera (epifisada). De porc hi havia només una resta composta per una diàfisi distal de fíbula esquerra (no 
epifisada) i de bou/vaca una D3 superior esquerra (+/o) d’un animal jove o molt jove (0-18 mesos). També 
hi havia una vèrtebra lumbar gairebé sencera (no epifisada) de lagomorf.
83. Dos estries, fines, curtes, una obliqua i l’altra transversal a la vora medial del coll de l’escàpula. La transversal queda just per sobre de l’articulació, 
mentre que l’obliqua està a la zona central del coll de l’escàpula (desarticulació i descarnament). 

84. Tres estries, fines, curtes, paral·leles entres elles, transversals a la vora medial del cos proximal, estan just per sota de l’articulació proximal de 
la costella (desarticulació).

85. Una estria, fina, llarga, obliqua al bord lateral esquerra del procés espinal. També sembla que aquest hagi estat seccionat per un tall tranversal a 
l’arrencament del procés espinal que l’ha separat del cos de la vèrtebra.

86. tall transversal que ha seccionat la banya (tall de la banya).
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Pel que fa a les restes no determinades hi havia una molar indeterminada (M1 o M2 T) amb concrecions, i 
un fragment de cos de costella d’animal de talla petita.

Sector 11/9

El sector 9 constituïa una unitat domèstica complexa, la qual cosa posava de manifest la major antiguitat 
de mòduls de vivendes compartimentades al jaciment dels Vilars. Els límits estructurals d’aquesta estança 
estaven definits per la muralla MU-35 al nord, el mur M-499 (UE 11077) a l’est, el mur M-485 (UE 11414) a 
l’oest i el mur M-498 (UE 11076) al sud. Contràriament al que era habitual en la fase Vilars I, la superfície 
habitable d’aquesta estança assolia aproximadament els 40 m2, amb entre 9,8 i 10 m de llargada i entre 2,6 
i 4,4 m d’amplada.

Durant la campanya del 2002 es van excavar dos paviments d’argiles compactades de color verdós tots 
dos pertanyents a la fase Vilars I. Un estrat d’argiles marrons amb carbons dispersos era el nivell que 
precedia a la construcció del paviment més antic P-503 (UE 11089), que funcionava amb una llar (LL-504) 
i una fossa (FS-500) que contenia les restes d’un fetus de cavall (FEEQ-2). Per sobre d’aquest hi havia 
un estrat argilós de color marró, localitzat al sud de l’estança (UE 11092) que quedava cobert per un nivell 
de reompliment d’argiles marronoses que quedava just per sota del paviment P-496 (UE 11073). Aquest 
a la vegada quedava cobert pel rebliment constructiu UE 11055. Els murs laterals o mitgers conservaven 
encara part del revocat de les parets amb argila de color groguenc.

Les restes de fauna aparegudes en aquest espai van ser molt escadusseres tant en els tres nivells de 
reompliment (UE 11091, 11092, 11107) com en el nivell de paviment (P-496, UE 11073).
Començant pel paviment (P-496, UE 11073) s’hi van poder localitzar un total de 6 restes de les quals 4 van 
poder ser determinades i 2 van restar dins la categoria dels no determinats.
Entre les restes determinades hi havia un astràgal dret d’ovella amb traces d’arrels (grau 2), una extremitat 
proximal de tíbia esquerra (no epifisada) d’un ovicàprid adult (42-84 mesos), una D4 inferior (+/-) esquerra 
d’ ovicàprid molt jove (0-3 mesos) i una falange I (III o IV) de porc adult (epifisada) (24-60 mesos).
Les restes no determinades estaven compostes per dos ossos d’animal de talla petita entre els que hi havia 
un procés espinal de vèrtebra toràcica i una diàfisi proximal (esquitlla) de fèmur.
Dins el nivell un dels nivells de reompliment (UE 11091) es van localitzar un total de 3 restes entre les que 
hi havia una diàfisi d’húmer d’ovicàprid i dos estelles de diàfisi d’os llarg d’un animal de talla petita.
La UE 11092 va proporcionar 9 restes de les quals 4 van poder ser determinades, 3 van restar dins la 
categoria de les no determinades i 2 dins de la de les indeterminades.
Pel que fa a les determinades hi havia dos restes de bou/vaca compostes per un fragment d’os del crani (os 
frontal) i d’una molar superior (M1 o M2 +/o) d’un animal jove (6-18 mesos). D’ovella hi havia un astràgal 
sencer esquerra amb traces d’arrels, mossegades de carnívors i marques de tall87 i d’ovicàprid una diàfisi 
d’os llarg. Pel que fa als no determinats hi havia un fragment de cos de vèrtebra lumbar d’un animal de 
talla mitjana, un fragment de cos de vèrtebra cervical d’un animal de talla petita i també de talla petita una 
costella d’un individu en estat fetal.
Del paviment P-503 no hi havia cap bossa amb material però del nivell verdós (UE 11107) amb carbons 
dispersos que quedava just per sota seu s’hi van localitzar 4 restes totes determinades. Aquestes estaven 
compostes per 3 ossos de conill: un fragment de pelvis esquerra (branca de l’ísquium+ acetàbul) amb 
traces d’arrels, una extremitat proximal d’húmer dret (epifisat) d’un adult (+ 60 mesos) amb traces d’arrels 
i una ulna dreta gairebé sencera. També hi havia una única resta de porc que era una falange I (II o V) (no 
epifisada).

Sector 11/10 

Ben poca cosa pot assenyalar-se d’aquest espai durant la fase Vilars I . Si bé hi havien restes d’aquest 
horitzó en l’àrea adossada a la muralla, que corresponien als fons de les estances, no es van poder resseguir 
les traces completes del primer urbanisme pròpiament ibèric del quadrant nord-oest del a Fortalesa a 
causa dels arrasaments profunds causats pels treballs agrícoles. Tanmateix es va plantejar la hipòtesi 
–mancada, però, de dades substancials– que el model d’organització dels espais domèstics de Vilars II 
degué fonamentar-se sobre el patró de les cases de Vilars I que va posat al descobert la campanya de 2009 
(Alonso et al. 2009), tot i que l’organització interna pogués haver variat. D’aquesta manera, sobre les restes 
del sector 11/31 i hi trobaríem el sector 11/10. En darrer lloc, i pel que fa a l’estratigrafia de l’ibèric antic, cal 

87. Un tall transversal, llarg i semi pofund a la vora cranial a la troclea proximal (desarticulació).
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assenyalar que la corresponent al sector 11/10 ja fou excavada durant les intervencions de 2002, per la qual 
cosa es remet a la memòria corresponent (GIP 2005, 38 ). 
En aquest sector només tenim constància d’un nivell d’argila verdosa (UE 11189) constituint el paviment 
P-536, per sota de la banqueta BQ-534, que hauria proporcionat 3 restes no determinades compostes per 
dos estelles de diàfisi d’os llarg d’animal de talla petita i un fragment de diàfisi d’os llarg d’animal de talla 
mitjana amb mossegades de carnívor.

Sector 11/14

El sector 11/14 es localitza entre el sector 4/33, al sud, i el sector 11/17, al nord. Presentava una planta 
trapezoïdal amb una forta tendència triangular i media vora 9 m de longitud i entre 0’70 i 2’50 m d’amplada.
Gràcies a les actuacions de 2006 es va poder identificar completament l’estructura arquitectònica del sector. 
Així doncs, l’habitació estava delimitada per la muralla MU-35 i la poterna tapiada PT-249 a l’oest, els murs 
mitgers M-550 (UE 11248: elevació) i M-864 (UE 11660: elevació) al nord, i M-556 (UE 11240: elevació) al 
sud, i la porta PO-872 a l’est.
L’estança no tenia mur de façana, sinó que la convergència dels murs laterals, que pràcticament confluien 
en l’extrem est, definien l’obertura d’uns 70 cm (UE 11663) de la porta PO-872, a través de la qual l’habitació 
comunicava amb el carrer perimetral. Potser, però, l’element més singular i significatiu d’aquest sector, més 
enllà de la planta marcadament triangular, era el fet que el creuava d’un extrem a l’altre la claveguera CL-
711 (=CL-565), posada al descobert durant les intervencions del 2005.
Per aquest sector només ens han arribat restes de fauna procedents de dos nivells de reompliment (UE 
11230 amb 28 restes i 11250 amb 8 restes) i d’un mur M-550 (UE 11248 amb 7 restes).

La UE 11230 corresponia a un estrat de reompliment d’argiles marrons sota el paviment P-547 (UE 11211). 
En aquest nivell s’hi van poder localitzar 28 restes de les que 16 eren determinades, 7 no determinades i 5 
indeterminades. Les determinades estaven compostes per 7 restes de lagomorf (4 eren de conill) compostes 
per dos radis gairebé sencers un esquerra (epifisat prox) i l’altre dret (epifisats prox), una fragment de cos 
de diastema esquerra i també una de dreta, una extremitat proximal de tíbia dreta (epifisada) d’adult (+ 90 
mesos) amb traces d’arrels, un fragment de pelvis esquerra (acetàbul) amb traces d’arrels i una extremitat 
proximal d’húmer esquerra (epifisat) d’un adult (+ 60 mesos). D’ovicàprid hi havia una diàfisi d’húmer dreta 
de fetus amb traces de rosegador, un fragment de diàfisi de fèmur, un calcani esquerra (no epifisat) d’un 
jove/adult (9-24 mesos) amb traces d’arrels, un fragment de mandíbula dreta (procés coronoide) i una 
falange I sencera (epifisada) que és va poder filar més prim i determinar-la com a ovella. De porc només hi 
havia un fragment de vèrtebra cervical (epifisada) d’un adult (48-60 mesos).
Les restes no determinades estaven representades per 4 restes de talla mitjana entre les que hi havia dos 
fragments de cos de costella un d’ells amb traces d’arrels, una extremitat proximal de costella amb marques 
de tall88 i una esquitlla de diàfisi d’os llarg. De talla petita hi havia només una extremitat proximal de costella 
amb marques de tall89 i un fragment de cos de vèrtebra toràcica.

Entre el mur M-550 (UE 11248) també van aparèixer 7 restes de fauna entre les que hi havia 5 restes 
determinades i 2 de no determinades. Les determinades estaven compostes per una extremitat proximal 
de fèmur esquerra (epifisat) amb traces d’arrels i dissolt (grau 1) de llebre, que per talla sembla que podria 
tractar-se d’un mascle. D’ovicàprid hi havia una M3 superior (+) dreta d’un adult 1 (24-36 mesos), una M1 
inferior (+/o) dreta d’un jove 1 (+/- 3 mesos), una M1 superior (++) esquerra d’un jove/adult (9-24 mesos) i 
de porc només hi havia una resta que era una D3 superior (+++) esquerra d’un animal jove (+/- 3 mesos). 
Les restes no determinades estaven compostes per dos fragments de diàfisi d’os llarg d’un animal de talla 
mitjana amb traces d’arrel i dissolució de la cortical (grau 4). 

Finalment la UE 11250 que donava nom a un estrat d’argila marró de reompliment que corresponia al 
canvi de fase entre Vilars I i Vilars 0 va proporcionar 8 restes de les que 6 es van poder determinar i 2 
van es van incloure dins la categoria de les no determinades. Les restes determinades van proporcionar 3 
restes de lagomorf (1 era de conill) compostes per un metatars II sencer esquerra (epifisat), un metatars III 
sencer esquerra (epifisat) i un fragment de pelvis dreta (branca ísquium). D’ovicàprid hi havien només dos 
restes compostes per una molar inferior indeterminada (M1 o M2 +), un fragment de diàfisi de metàpode 
indeterminat. El porc estava representat per un fragment de diàfisi de fíbula dreta. 
Les restes no determinades estaven compostes per dos restes d’animal de talla petita entre les que hi havia 

88. Cinc estries, fines,curtes, transversals sobre la vora medial de la costella (descarnament o evisceració).

89. Una estria, curta, fina, transversal al bord medial de la costella, just per sota de l’articulació proximal (desarticulació).
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un fragment de diàfisi d’os llarg amb traces d’arrels (grau 2) i marques de tall90 i un fragment d’extremitat 
proximal de costella.

Sector 11/28

Aquest habitatge posava de manifest l’existència de vivendes amb mòduls compartimentats que ja es 
remuntaven a la fase Vilars I. L’estança estava delimitada per la muralla MU-35 (UE 3151: elevació) al 
nord, el mur M-499 (UE 11077: elevació) a l’oest i el M-729 (UE 11629: elevació) a l’est, mentre que la 
façana nord quedava emmascarada per les elevacions dels murs i les restes de paviments enllosats de la 
fase Vilars II que es van mantenir sense excavar. L’estança presentava uns 10 m de longitud i uns 3,50 m 
d’amplada, la qual cosa representava uns 35 m2 de superfície habitable.
Aquesta unitat domèstica s’organitzava amb dos espais separats per dos murs mitjaners d’orientació nord-
sud, el mur M-726 (UE 11522: elevació) al nord i el M-725 (UE 11523: elevació) al sud, que configuraven els 
subsectors 28A a l’oest i 28B a l’est. Entre aquests murs s’obria una porta, la PO-724 (UE 11562: obertura), 
que facilitava la comunicació entre ambdós espais. Així mateix, en l’extrem nord del mur M-726 podria 
també trobar-se un altre accés o espai obert, la porta PO-753 (UE 11562: obertura), a la qual es relacionava 
el petit forat de pal FO-741 (UE 11544: buidament; UE 11543: rebliment).

El sector 28A era l’àrea de majors dimensions de la vivenda. Presentava almenys 8,50 m de longitud i 
uns 2,20 m d’amplada, amb la qual cosa s’assolien gairebé 19 m2 de superfície. Es van identificar dos 
paviments, P-720 i P-734, que cal interpretar com una mateixa superfície d’ocupació de la qual no es va 
poder documentar la seva connexió física per la presència del mur restaurat M-506 de la fase Vilars IIb 
(sector 11/3). D’una banda, el paviment P-734 es localitzava a l’extrem sud de l’àrea excavada del sector 
i s’evidenciava per un nivell de sedimentació de llims argilosos de coloració verdosa (UE 11526 = UE 
11570) al qual es relacionava una banqueta de terra adossada al mur M-725 evidenciada per les restes de 
4 tovots (UE 11551) revestits per un enlluït d’argila (UE 11552). A més a més, es trobava el petit forat de 
pal FO-728 (UE 11568: buidament; UE 11569: rebliment). Per la seva banda, en el terç nord del sector, el 
paviment P-720 es manifestava com un nivell de llims (UE 11534 ≈ UE 11545) i una petita àrea enllosada 
de forma pseudocircular (UE 11631) en el qual es documentaven el gruix d’estructures arqueològiques que 
conformaven l’agençament arquitectònic i domèstic de la vivenda. Adossats a les restes de l’elevació del mur 
M-726, s’alineaven una sèrie de forats i suports de pal que es relacionaven amb el sistema de sosteniment 
de l’estança. Així mateix, adossat en aquest mateix envà mitger, es trobava la llar rectangular LL-715 (UE 
11536: buidament; UE 11535: rebliment; UE 11513 = 11530: capa refractària de ceràmica), instal·lada sobre 
una petita fossa oval sense cap mena de contingut singular –FS-740 (UE 11539: buidament; UE 11538 i 
UE 11537: rebliments). en l’angle nord-oest del sector, just en l’entrega del mur M-799 a la muralla MU-35, 
es va documentar una petita fossa FS-735 (UE 11527: buidament; UE 11528: rebliment) que podria haver 
estat un suport de contenidor.
Pel que fa al sector 28B corresponia també a un espai d’almenys 8,50 m de longitud, però de només 1 
m d’amplada, amb la qual cosa l’espai útil es reduïa a uns 8,50 m2. En l’extrem sud de l’àrea excavada 
d’aquest sector l’estratigrafia d’aquesta fase conservava una major seqüència, que no pas en la meitat 
nord. En aquest indret l’excavació es va aturar sobre el nivell de paviment P-813 (UE 11608: sòl), evidenciat 
per una petita llar LL-814 adossada al mur M-729 enfront la qual es trobava un forat de pal FO-815, 
ambdues estructures encara per caracteritzar. Sobre aquest sòl es trobava el paviment P-771 (UE 11598: 
sedimentació de sòl) amb el qual funcionava el forat de pal FO-771 (UE 11597: buidament; UE 11596: 
rebliment) bastit vora el mur M-729. Finalment, un rebliment argilós d’escassa potència (UE 11587) 
separava el nivell de llims verdosos (UE 11559: sedimentació de sòl) que constituïen el paviment P-752. 
En relació a aquesta darrera superfície d’ocupació en la meitat septentrional del subsector es va identificar 
el sòl P-719 (UE 11548: sòl) la singularitat del qual estava en el fet que s’estenia sobre un retall allargassat 
i de secció en cubeta (UE 11549) comprès entre els murs M-729 i M-726. Aquest buidament posava en 
evidència l’adequació de l’espai previ a l’inici de l’ocupació de la fase Vilars I. Aquest fet determinava 
que l’estratigrafia de la fase anterior –Vilars 0- hagués estat destruïda i que només en restessin com a 
evidència les estructures arquitectòniques que delimitaven l’estança 11/27. Retornant, però, al paviment 
P-719 cal esmentar la documentació dels forats de pal FO-721 (UE 11547: buidament; UE 11516: suport en 
pedra; UE 11515: rebliment) i FO-722 (UE 11518: buidament; UE 11517: rebliment) adossats al mur M-729. 
Vora aquests hi havia una fossa ovalada de secció en cubeta, FS-714 (UE 11504: buidament; UE 11505: 
rebliment), de la qual se’n desconeix la funcionalitat.

90. Un tall transversal que ha seccionat la diàfisi, el tall sembla polit (possible peça per a elaborar un estri en os).
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La FS-735 (UE 11528) contenia tan sols tres 3 restes totes d’ovicàprid entre les que s’hi havien dues restes 
d’ovella: una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat) amb marques de tall91, i una extremitat distal de 
falange I, i un fragment de cos de vèrtebra lumbar d’ovicàprid.

Dins el paviment P-720 (UE-11534 =11545) s’hi van localitzar 8 restes (dins de 11534) entre les que hi 
havia 5 restes d’ovicàprid compostes per tres diàfisi d’os llarg i dues costelles gairebé senceres amb traces 
d’arrels. De porc hi havia dos restes compostes per dos ossos del tars (naviculocuboide) sencers els dos 
drets. També hi havia 4 restes d’animal de talla petita compostes per estelles de costella. Pel que fa a la 
UE 11545 hi havia un total de 9 restes entre les que hi havia 4 ossos d’ovicàprid compostos per un calcani 
esquerra gairebé sencer d’un individu molt jove (no epifisat) (0-3 mesos), una diàfisi distal d’húmer d’una 
animal jove (3-9 mesos), un fragment de cos de vèrtebra lumbar i un fragment d’os del crani (os nasal). Les 
espècies salvatges estaven representades per 3 ossos de conill entre els que hi havia una tíbia sencera 
dreta (epifisada) d’un adult amb traces de rosegador (grau 2), un húmer dret gairebé sencer (dist. epifisat) 
amb traces d’arrels i fissures (grau 1) i una extremitat distal de metàpode (dist. epifisat), i un cos de vèrtebra 
cervical de cèrvid. 
Les restes no determinades estaven representades per un sesamoide d’animal de talla petita.

El nivell refractari (UE 11513) de ceràmica de la llar de foc LL-715, en relació amb el paviment P-720 
que va proporcionar dues restes testimonials que corresponien a dos diàfisis de metàpode indeterminat 
d’ovicàprid.

El rebliment (UE11505) de la fossa FS-714 en relació amb el paviment P-719 només tenia una epífisi 
proximal de fèmur epifisada d’ovicàprid adult (24-84 mesos amb la superfície dissolta (grau 2).

L’últim nivell que contenia restes de fauna en aquest sector era un nivell de rompliment argilós (UE 11587) 
que va proporcionar una diàfisi de metàpode indeterminat d’ovicàprid amb traces d’arrels (grau 2) i un 
fragment de diàfisi d’os llarg d’un animal de talla petita.

Sector 11/29

El sector 29 era un espai rectangular que ocupava el mateix espai que ocuparà, posteriorment, el sector 
28 de la fase Vilars IIa mantenint els mateixos límits i el mateix espai habitable. Funcionava amb els 
mateixos murs de la fase posterior tot i que el mur est M-604 tenia una segona alineació (UE 11509) que el 
desplaçava uns centímetres a l’est de l’elevació que funcionarà durant la fase IIa. Durant la fase Vilars Ib 
en aquest espai només s’identificava un nivell d’ocupació. 
Així doncs, el sector 29 media uns 10 m. de nord a sud i entre 3,20 m. d’est a oest que en total acabaven 
configurant uns 32 m2 d’hàbitat. Delimitat per la muralla al nord (MU-35), a l’oest pel mur M-499 que el 
separava del sector 9 de la Zona 11, a l’est pel mur M-604 que el separava del sector 1 de la Zona 11, ambdós 
cases del barri de l’ibèric antic, i al sud pel mur de façana M-409 que el separava del carrer perimetral, 
concretament el sector 4 de la Zona 10. Dintre del mateix sector hi havia un mur de compartimentació est 
oest (M-748) que definia dos espais, el subsector 29A que seria com un petit vestíbul d’uns dos metres i 
el subsector 29B que correspondria a la major part de l’espai habitable. El subsector 29 A no va poder ser 
excavat ja que es trobava per sota dels diferents enllosats que funcionaven amb el edifici cultual de la fase 
Vilars IIb i que s’han conservat.
Un paquet d’argiles (UE 11507 = 11485 = 11555) segellava l’estratigrafia anterior i servia com a nivell 
de regularització del terreny per a la construcció de l’arquitectura domèstica de l’espai. Dins d’aquest 
reompliment de regularització es va trobar el petit fetus d’un èquid (FEEQ-3, UE 11512), en mal estat de 
conservació, possiblement amb un component ritual de fundació del nou espai habitable. No es va poder 
identificar l’existència d’una fossa d’enterrament per al fetus. Per sobre d’aquest reompliment es trobaren 
dos nivells d’ús, el paviment P-746, format per una acumulació de verd concentrada en la zona sud del 
subsector i sense cap estructura vinculada a ell, i el paviment P-707.
En el subsector 29B es va poder excavar el paviment P-707 format per una acumulació d’argiles verdes (UE 
11499) que s’estenia per tot el subsector tot i que va ser més difícil d’identificar a prop dels diferents murs 
que conformaven l’estança. A banda i banda del mur restaurat M-490 aquesta acumulació es va numerat 
diferent (UE 11478 a l’est i UE 11458 a l’oest del mur restaurat). En funcionament amb aquest paviment 
i parcialment tapat pel mur restaurat M-490, hi havia un enllosat circular (UE 11560) format per pedres 
calcàries i situat al nord oest del sector, molt proper al mur oest del sector M-499 però exempt i que es 

91. Tall longitudinal que ha seccionat l’os en dos (extracció del moll de l’os).
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destinaria per activitats de treball com la molta. 
Vinculats a aquest nivell d’ús, hi havia dos forats de pal FO-718 i FO-706. Els dos estaven alineats i molt 
propers l’un amb l’altre. El forat FO-718 era un petit retall (UE 11564) circular adossat al mur M-604 de 15 
cm de diàmetre i 14 de profunditat. El forat FO-706, que estava a uns vint centímetres al nord de l’anterior, 
era de majors dimensions i planta irregular d’entre 40 i 50 cm de llargària i 40 i 30 cm d’amplada i una 
profunditat de vint centímetres. Reomplint aquest retall hi havia tres pedres de falca (UE 11490). També 
en funcionament amb el paviment P-707 hi havia la llar LL-704 de forma el·líptica i situada a l’alçada del 
centre del sector però desplaçada a l’est del mateix. Aquesta llar es construí amb un retall d’implantació 
(UE 11488) d’un metre deu de llargària màxima i 70 cm d’amplada màxima. Dins d’aquest retall es va 
col·locar una capa refractària formada de graves de mida petita i que es trobaven rubefactades (UE 11479) 
i afectades per la construcció, en una fase posterior dels forat de pal FO-708 i FO-709. No es va trobar cap 
evidència de la zona de foc de la llar ja que, totes les llars es situaven en la mateixa zona de manera que 
es construïen les unes a expenses de les altres.Per sobre d’aquest paviment es va trobar un reompliment 
de regularització d’argiles (UE 11484 = UE 11457), d’uns 10 cm de potència, que separava la fase Vilars Ib 
de la fase Vilars IIa.

El reompliment d’argiles (UE 11499) força potent sota del paviment P-707 contenia 12 restes de fauna (en 
aquest reompliment també hi havia 12 fragments de ceràmica a mà) 7 de les quals eren determinades i 5 
van restar dins la categoria de les no determinades.
Les determinades contenien cinc restes d’ovicàprid (una d’elles de cabra) entre les que hi havia una diàfisi 
distal de metacarp (no epifisat), dos fragments de diàfisi d’os llarg i una falange III sencera de cabra. També 
hi havia dues restes de conill compostes per un fragment de diàfisi d’os llarg i un fragment de pelvis dreta 
amb traces d’arrels (grau 1). Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg amb 
mossegades de carnívor (grau 2) i quatres fragments de costella d’un animal en estat fetal tots ells d’animal 
de talla petita.

El reompliment (UE 11500) d’argiles força potent sota P-707 concentrat al sud del sector i separat pel mur 
restaurat M-506 contenia 46 fragments de ceràmica (un d’ells d’ibèrica pintada) i 12 restes de fauna de les 
entre les que hi havia 11 restes determinades i una de no determinada.
Dins les determinades és van poder determinar sis restes d’ovicàprid, una de cabra i una d’ovella. Les 
d’ovicàprid en primer lloc, estaven compostes per una M1 superior esquerra (+) d’un jove 3 (9 mesos), tres 
diàfisis d’os llarg, una d’elles amb una coloració marró fosc, i una costella gairebé sencera. D’ovella hi havia 
una falange I (epifisada) gairebé sencera amb mossegades de carnívor (grau 1) i de cabra una falange II 
(epifisada) gairebé sencera amb mossegades de carnívor (grau 1). També hi havia un astràgal esquerra de 
fetus de porc amb traces de rosegador (grau 2) i de conill un húmer esquerra gairebé sencer (dist. epifisat) 
i una extremitat distal de metàpode indeterminat (epifisat). 
Les restes no determinades estaven compostes per un cos de costella d’un fetus d’animal de talla petita.

Pel que fa al sector 29A van aparèixer restes de fauna en un reompliment i en un paviment. La UE 11506, 
era un nivell de poca potència (5 cm) sota la UE 11497, que es concentrava al sud-oest del sector (vora la 
deposició del fetus de cavall). Aquest va proporcionar només 4 restes entre les que hi havia una falange I 
sencera (no epifisada) d’ovella jove (3-9 mesos), una diàfisi proximal de tíbia i dos fragments de diàfisi d’os 
llarg.

El nivell de paviment P-654 (UE 11572) va ser el segon que va proporcionar més restes d’aquest espai amb 
un total de 28 fragments dels quals 21 es van poder determinar i 7 es van incloure dins la categoria dels 
no determinats.
Les restes determinades estaven compostes per una banya esquerra de cabra molt fragmentada, es van 
poder determinar segur cinc fragments però dins aquesta unitat hi havia també onze estelles més de banya 
que al ser molt petites és va optar per incloure-les dins la categoria més genèrica d’ovicàprids (tot i que 
podrien pertànyer a la mateixa banya). De porc hi havia una falange I (II o V) sencera i no epifisada. De 
conill hi havien tres restes compostes per un fragment d’extremitat distal de fèmur dret (epifisat) d’un adult 
(+ 49 mesos), un calcani esquerra sencer i un cos d’ulna esquerra. Finalment dins els no determinats hi 
havia una diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana, i de talla petita, un cos de costella i cinc diàfisis d’os 
llarg indeterminat.

El Sector 29B va proporcionar restes procedents de tres reompliments i un paviment. Dins el reompliment 
(UE 11490) del forat de pal FO-707 hi havia 3 restes, una falanges I (epifisada) sencera d’ovella, un fragment 
de diàfisi de tíbia esquerra d’ovicàprid on la superfície d’os presentava dissolució (grau 2) i una diàfisi de 
metàpode amb mossegades de carnívor (grau 2).
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El paviment P-746 (UE 11511) només presentava dues restes una de les quals corresponia una diàfisi de 
fèmur dret de fetus de cavall i l’altra era una resta indeterminada.

Un altre reompliment (UE 11514) relacionat amb la refacció durant la fase Vilars I contenia un nombre més 
significatiu de restes (31 fragments) entre les que hi havia 18 restes determinades i 13 no determinades. 
Els ovicàprids amb 12 restes (una d’ovella i una de cabra) van proporcionar una M3 superior esquerra (+/o) 
de jove/adult 2 (21-24 mesos), una diàfisi de radi esquerra, amb traces d’arrels i fissures (grau 3), d’un 
animal molt jove (0-3 mesos), un calcani dret (prox no epifisat) d’un animal molt jove que també tenia traces 
d’arrels (grau 1), una D3 superior esquerra (+/o) d’un animal molt jove (0-3 mesos), dos diàfisis distals 
d’húmer amb traces d’arrels, tres diàfisis d’os llarg descamades (grau 2) i amb mossegades de carnívor, un 
metatars esquerra(no epifisat) gairebé sencer (rosegat) de cabra i una Pm4 inferior dreta (++) d’una ovella 
adulta 2 (21-24 mesos). De porc hi havia una epífisi proximal de tíbia dreta (no epifisada) amb traces de 
rosegador (grau 1), un petit fragment de canina superior dreta que estava descamada, un fragment d’os del 
crani, una incisiva decídua dreta i una D3 superior esquerra (+++) de jove (6-12 mesos). El conill només hi 
era representat per un fragment de maxil·lar.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia set diàfisis de talla gran (quatre fragments es van poder 
enganxar al laboratori) totes amb traces d’arrels, una de talla mitjana i tres de talla petita. També hi havia un 
fragment de coxal de talla mitjana rosegat i un fragment d’os frontal d’un animal de talla gran.

Un altre nivell de reompliment (UE 11507) format per una capa d’argiles d’entre 5 i 10 cm de potència sota 
el paviment P-707, contenia 8 restes 4 de les quals van poder ser determinades, 3 van restar com a no 
determinades i només una va quedar dins la categoria dels indeterminats. Les restes determinades van 
proporcionar una extremitat distal de tíbia dreta (epifisat) d’un boví adult (30-96 mesos) amb traces d’arrels 
(grau 1), d’ovicàprid una M3 inferior esquerra (+++) d’un adult 3 (60-84 anys), un astràgal dret (prox epifisat) 
i una diàfisi de fèmur. Les restes no determinades estaven compostes per 3 fragments de crani (possible os 
frontal) de fetus d’animal de talla petita.

Sector 11/31C 

Aquest sector constituïa l’àmbit nord de l’habitatge. Estava definit per la muralla MU-35 a l’oest, el mur 
M-1006 al nord, el mur M-551 al sud i el mur M-1014 a l’est. Era un espai de planta rectangular d’uns 8,50 
de llargada (sentit est-oest) i uns 2 m d’amplada (sentit nord-sud), cosa que representava una superfície 
útil d’ aproximadament 17 m2.

La zona ja referida fou objecte d’un fort arrasament i en aquest sector en particular l’estrat arqueològic 
resultava molt malmès fins el punt de deixar pocs indicis de l’acció humana. 

Per sobre el paviment ja descrit i de l’estructura (BQ-1007) se situava un nivell de terra subtil que separava 
la fase a penes descrita de la posterior construïda en un moment més recent. Es tractava d’un nivell de 
terra de color marró fosc i consistència compacta amb petites i molt poques inclusions de carbó, fragments 
ceràmics i restes faunístiques (UE 11688). Per sobre d’aquest nivell de terra i de part de la banqueta es van 
instal·lar les estructures de la fase posterior.

Adossada a la muralla en posició equidistant dels dos murs divisoris de l’habitació (M-531 i M-1006) se 
situava una estructura en tovots (ES-1003) la base de la qual estava composta d’una acumulació de petites 
pedres (UE 11703). Respecte a la seva funció fins al moment no s’ha trobat cap comparació plausible 
malgrat tot el fet d’estar completament revestida i per tant aïllada de les pedres de la muralla i del paviment 
podria posar-la en relació amb l’emmagatzematge d’aliments i per tant tractar-se d’una rebost.

La part oest del sector estava ocupada per un tros de paviment molt mal conservat P-1004 (UE 11679) 
compost per un nivell prim de terra batuda de color beix clar uniforme només en la part central, mentre que 
per la resta del paviment resten dèbils traces barrejades amb terra. Aquest paviment corresponia al nivell 
de circulació relacionat amb el mur M-531 i amb l’estructura ES-1003. Seguidament, aquestes estructures 
estaven reblides per un nivell de terra de consistència compacta amb inclusions de material constructiu, 
guix, pedres i fragments de tovots de petitíssimes dimensions (UE 11677), que podrien interpretar-se com 
la destrucció de l’estructura anteriorment descrita (ES-1003).
Els nivells d’aquest horitzó corresponien a un estrat d’argila compacta marró (UE 11718) sobre el qual 
va realitzar-se la deposició intencionada de diverses restes de porc (UE 11672) que constituïen la fossa 
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FS-1026. L’estructura corresponia a un buidament de planta circular d’uns 30 cm de diàmetre i de secció 
còncava d’uns 8 cm de profunditat (UE 11717).

FS-1026 (UE 11672)

Aquesta fossa estava composta per 706 restes de les quals 141 és van poder determinar i 565 van restar 
com a indeterminades. L’ alt percentatge d’estelles de menys de 20mm, que estaven a més molt alterades, 
descamades i afectades per l’acció de les arrels evidenciava el mal estat de conservació de la fossa i va 
impossibilitar la determinació del 80% de les restes. Tot i així es va veure que les restes correspondrien a 
un porc jove/adult 1 (12-15 mesos) que en origen tindria les diverses parts esqulètiques ben representades 
amb algunes marques de tall (veure punt 6.2).

4.3.4 La significació dels conjunts de la fase Vilars I    
Repartició de les restes en els diferents espais

Tal i com reflexa la gràfica inferior (fig. 4.69) les restes de la fase Vilars I es distribueixen de manera força 
desigual al llarg dels diferents espais i zones estudiades, així per exemple la zona 4 s’ emporta les màximes 
acumulacions de restes, sobretot cal destacar el sector 4/7 com el que recull el màxim nombre de restes, cal 
remarcar però que aquest fet es deu a la deposició de 3 ovicàprids, un dels quals era gairebé sencer dins 
el nivell de reompliment (UE 4324) on es van recuperar 718 restes constituint inicialment el que semblava 
una acumulació important de fauna. D’aquestes se’n van poder determinar total o parcialment unes 628 i 
90 van quedar dins la categoria dels indeterminats degut al grau de fragmentació dels ossos.
Com que no s’hi van trobar connexions anatòmiques i les restes semblava que estaven disperses pel 
reompliment, és l’únic individu que s’ha comptabilitzat entre les restes de consum ja que tot i que sembla 
prou evident que la deposició es va efectuar en el mateix moment entre les restes hi havia les d’altres 
individus92. Per tant pensem que l’acumulació que hi ha a la zona 7 s’ha de relativitzar en tant que la majoria 
de restes provenen de com a mínim 3 individus. 
Els altres sectors amb una major acumulació de restes són els sectors 4/10, 4/17, 4/?, tots ells a priori s’han 
identificat com a espais domèstics i la majoria de les restes han aparegut en contextos de reompliment o de 
paviment amb la qual cosa és difícil presentar-los com un reflex del consum quotidià d’aquests espais en el 
moment de formació d’aquests nivells. 

Si ens fixem en com es distribueixen les restes per zones i nivells estratigràfics (fig. 4.70) podem veure 
com totes presenten el mateix patró deposicional, descrivint la dinàmica clàssica de la majoria de jaciments 
d’aquesta cronologia. Els rebliments acaparen la majoria de restes a la zona 4 (74%), a la zona 5 (92,9%) 
i a la zona 11 (84,6%). Els paviments es situen en tots els casos en segon lloc a la zona 4 (15,2%), a la 
zona 5 (7,1%), i a la zona 11 (15,4%). Finalment la zona 4 presentava un 10,7% de restes aparegudes en 
nivells de sedimentació normalment dipositats sobre els paviments i formats fruit de l’activitat duta a terme 
a l’interior dels diversos espais.
Pel que fa al circuit que segueixen les deixalles també s’ha contrastat amb les acumulacions d’altres 
materials. Com que el que millor documentat, pel que fa al volum per sectors, era la ceràmica s’ha comparat 
per a obtenir una informació addicional sobre la formació dels nostres conjunts. En aquest cas, com ja 
era d’esperar, el volum de fragments ceràmics ha estat superior al de restes de fauna en gairebé tots els 
espais estudiats(fig. 4.71 i 4.72a i b). L’índex de correlació entre l’NR de ceràmica i l’NR de fauna va donar 
positiu (IC=0,2) evidenciant que, si bé, si que semblava haver-hi una dinàmica proporcional entre ambdós 
materials, aquesta no era homogènia en tots els sectors. D’aquesta manera, s’evidenciava en alguns casos 
acumulacions es desmarcaven de la tònica habitual. 

Quan analitzem més d’aprop quina és la realitat sector per sector veiem, per exemple, que la zona 11(fig. 
4.72b) presenta una homogeneïtat absoluta en gairebé tots els sectors. Les deixalles de fauna es barrejaven 
amb els fragments de ceràmica procedents d’objectes trencats i/o desestimats que es fan desaparèixer 
aprofitant les tasques de reparació i/o remodelació dels espais. Pel que fa a la zona 4(fig. 4.72a) sembla 
que les restes de fauna van en detriment de les de ceràmica en la majoria dels sectors (4/1, 4/2, 4/3, 4/?) 
amb una diferència important pel que fa al volum. Menys diferència hi ha en el sector 4/6, 4/10 i 4/17, en que 
pràcticament la quantitat de restes s’iguala, i finalment el sector 4/7 en que la deposició d’un animal gairebé 

92. Tot i així, a l’hora de fer els recomptes per espècies per valorar la representativitat de les mateixes dins la fase i els espais aquestes s’han 
comptabilitzat només com una resta per a no sobre representar als ovicàprids.



220

4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars I (700/675 - 550/525 aC)

sencer hauria fet incrementar de manera important el volum de restes de fauna, esdevenint l’únic espai de 
dinàmica diversa, que hem constatat, respecte a la resta de sectors.
La zona 11 presenta un patró més homogeni que el de la zona 4. En aquest cas tots els sectors presenten 
una quantitat lleugerament superior de fragments ceràmics excepte en el cas del sector 11/28A que s’ha 
definit com un espai de vivenda. Aquest volum important de restes ceràmiques (NR=470) es relacionava 
amb un nivell refractari de la llar LL-715, en relació amb el paviment P-720. En concret i segons el registre 
arqueològic els fragments estarien dins la sola refractària de la llar. 
Pel que fa a la zona del carrer sud (zona 5) tan sols tenim materials procedents de dos nivells, un reompliment 
i un paviment.
En general sembla que la zona 11 reculli menys quantitat de deixalles que els espais estudiats de la zona 
4. D’aquesta manera la zona 4 presentava un 84,6% (NR=1423) de restes de fauna i el 60,8 % (NR=2231) 
de fragments ceràmics. A aquesta la seguia la zona 11 amb un 14,5% (NR=242) restes de fauna i el 31,1% 
(NR=1027) de fragments ceràmics. En última posició tenim la zona 5 que pel material que ens ha arribat 
només suposa el 0,9% (NR=15) de restes de fauna i el 8,1% (NR=226) pel que fa als fragments ceràmics.

Si tenim en compte que s’han analitzat més o menys el mateix nombre de sectors pel que fa als espais 
d’hàbitat (vuit per la zona 4 i 10 per la zona 11) i que la dinàmica deposicional per zona, fase i sector 
presenta, pels dos tipus de materials arqueològics, una dinàmica força homogènia (exceptuant dos casos 
puntuals que ja hem cometat més amunt), sembla que el que està reflectint el registre es una tendència 
de major activitat d’acumulació de deixalles en la zona 4 (sobretot entre els seu nivells de reompliment i 
paviments tal i com es pot observar en la gràfica inferior). Comparant les deixalles de ceràmica amb les de 
fauna tenim dos elements que ens ajuden a realitzar una estimació més aproximada de l’estudi dels circuits 
d’acumulació de materials dins els diferents espais del jaciment que, tal i com mostra la fig. 4.70c (on s’hi 
mostra tant els nivells arqueològics com les estructures analitzades), és el mateix en tant per la ceràmica 
com per les deixalles de consum carni. 

Se’ns fa difícil poder afirmar amb seguretat que la màxima acumulació de materials de la zona 4 estigui 
reflectint una major activitat productiva en el barri sud, ja que la majoria d’ells tal i com mostren les diverses 
gràfiques provenen de reompliments i paviments i en cap cas de nivells d’ús. A més la major part dels 
espais analitzats tant a la zona 4 com a la zona 11 contenien llars de foc i estructures adjacents com ara 
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Fig. 4.67 - Representació gràfica del percentatge de NR per sectors i zones (fase Vilars I).
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banquetes que van portar als arqueòlegs a definir-les com a espais domèstics en tots els casos. Aquesta 
homogeneïtat, pel que fa a la funcionalitat dels espais, s’ha reflectit també en el registre de les deixalles que 
com hem pogut veure a més en el cas de la fauna, proporcionava conjunts molt oberts on les remuntatges hi 
eren pràcticament inexistents, o bé amb un nombre de restes molt baix que no s’ha considerat representatiu. 

Pel que fa les restes vegetals que estudiades per aquesta fase les dades procedien dels sectors 4/1, 4/2, 
4/3, 4/6 i 4/7 (Alonso 1997, 205-209). El fet de no disposar de dades per a totes les zones ens impedeix 
poder fer una avaluació general, però si més no volem utilitzar totes les dades disponibles. En aquest cas 
no ens interessa tant el tipus de plantes localitzades sinó la dinàmica d’acumulació d’aquestes deixalles 
en els diferents nivells. Els treballs a la zona 4 van proporcionar dades de mostres de diverses estructures 
com són una cubeta (CB-47), un forat de pal (FO-45), una fossa (FS-79), quatre llars (LL-12, LL-42, LL-49 
1 LL-58), vuit paviments (P-266,P-9,P-15, P-32, P-51, P-46, P-57, P-69). En definitiva es va poder obtenir 
informació d’un total de 22 unitats estratigràfiques (4513, 4520, 4518, 4210, 4217, 4242, 4266, 4238, 4281, 
4263, 4274, 4264, 4290, 4293, 4282, 4271, 4273, 4307, 4310, 4311, 4324, 4350). Només les llars van 
proporcionar taxons, una exclusivament de plantes conreades (LL-12, sector 2), mentre que les altres 
només presentaven taxons de plantes silvestres (LL-49 i LL-58, sectors 6 i 7 respectivament).

Fig. 4.68 - Percentatge de NR segons el nivell estratigràfic de la zona 4, zona 5, zona11 (fase Vilars 0).

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 R  P  E 

ZONA 4 NR% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 R  P 

ZONA 5 
NR
% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 R  P 

ZONA 11 

NR
% 



222

4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars I (700/675 - 550/525 aC)

85 

01 

15 

61 

08 

31 

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

70!

80!

90!

100!

Zona 4! Zona 5! Zona 11!

Vilars I! %NR fauna!
%NR ceràmica!

En el cas de les restes vegetals el material també estava dispers en paviments i rebliments de terraplenament 
per a la construcció de la següent fase. Però a diferència del material ceràmic i faunístic en aquest cas 
van ser els paviments els que van proporcionar un major nombre de taxons i de restes repartits de manera 
similar sobretot en els sectors 1, 2 i 6. 
La comparació de totes aquestes dades ens permet fer una interpretació tafonòmica del conjunt de les 
zones (en el cas de les restes vegetals només ho podem fer per la zona 4 en aquesta fase) veiem com els 
resultats concorden amb les dades obtingudes de la resta de materials arqueològics, en definitiva sembla 
evidenciar una minsa activitat productiva, i una neteja constant de les habitacions. Les restes recuperades 
corresponien en la seva major part a deixalles perdudes de menjar aportat de manera involuntària per 
persones i animals, en el cas de les herbàcies (Alonso 1997, 205)- i en el cas de les restes de fauna, tret 
dels conjunts sota paviment i l’acumulació del sector 4/7, les deposicions tindrien un caràcter deposicional 
secundari i puntual. Segurament quan fan les refaccions diverses cases aprofiten per eliminar de manera 
ràpida les restes de consum que tenen a mà en aquell moment.

Pel que fa als agents tafonòmics i la seva incidència sobre les restes dels diferents tàxons de la fase Vilars I, 
hem avaluat en primer lloc, com els agents han afectat als conjunts i si la seva alteració ha estat homogènia 
o no. En la fig.4.73 es pot veure com hi ha una correlació positiva entre el nombre de restes alterades i 
el nombre de restes total (coeficient de relació = 0,9). Els tàxons amb una major representació de restes 
presentaven també un major nombre de restes afectades per agents naturals. 
Aquest resultat es pot interpretar com una absència de conservació diferencial en funció de l’espècie en 
primer lloc i com una afectació homogènia dels conjunts prèvia a la seva deposició secundària, en la 
majoria dels casos, definitiva dins dels diferents nivells arqueològics. Semblaria doncs que tots els conjunts 
haurien patit una dinàmica igual o similar pel que fa a la seva formació (naturalment no tenim en compte els 
conjunts en fossa a l’hora de realitzar aquestes valoracions).
Pel que fa al grau d’incidència de cada agent tafonòmic podem veure que tots els tàxons han estat afectats 
de la mateixa manera. Tot i mostrar la mateixa tendència en tots els casos, en proporció, les restes de porc 
presentaven un major nombre d’ossos afectats que la resta dels tàxons tal i com mostra la figura 4.73. Els 
agents que més han afectat a la mostra han estat les arrels, seguit de les fissures, l’acció dels rosegadors i 
la descamació. Pel que fa als agents de primer nivell l’acció dels carnívors ha estat molt testimonial en totes 
les espècies, en canvi l’acció antròpica ha estat el segon agent que va modificar el conjunt d’animals morts 
de la fase Vilars I, essent especialment incisiu en les restes de porc i suids que mostren un increment ben 
diferenciat respecte a la resta de taxons. 

Els agents de tercer nivell (fragmentació durant l’excavació) pràcticament no haurien afectat a la mostra en 
aquesta fase (veure fig.4.74).

Fig. 4.69- Percentatge de NR de fauna i ceràmica per zona (fase Vilars I).
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Fig. 4.70 - A i B: acumulacions de ceràmica per zona i sectors (fase Vilars I). C: acumulacions de ceràmica i fauna per nivells arqueològics.
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Pel que fa al grau d’alteració no s’ha tractat específicament per fases, ja que aquesta valoració ja s’ha 
establert, de manera general, per zones tal i com es pot veure en l’apartat 4.2.4. En aquest es va concloure 
que les restes tenien graus de conservació entre bons i molt bons, i que per tant el grau d’incidència dels 
agents pràcticament no hauria afectat als conjunts deposicionals. Aquest fet també sembla estar avalat 
per la presència de restes d’individus en estat fetal, tal i com mostra la fig. 4.70a, en gran part de sectors i 
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NR fauna NR ceràmica Index
1 54 247 Correlació
2 93 466 0,2
3 12 193
6 4 20
7 726 183
10 218 201
17 152 195
 ? 149 500

Zona 5 4 15 226
4 11 44

9A 50 112
10 3 9
14 43 88
28A 25 527
28B 2 16
29 24 60
29A 4 36
29B 44 59
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Fig. 4.71 - Correlació entre les restes de ceràmica i fauna, per sectors, de la fase Vilars I.

nivells arqueològics que demostraria el bon estat de conservació dels conjunts en aquest sentit. En concret 
podem veure per exemple que un 62,5% dels sectors de la zona 4 presenten almenys una resta d’aquestes 
característiques, cal destacar la concentració d’aqueste tipus de restes en el sector 4/10 (NR=15). La zona 
11 també presentava un 60% dels sectors amb restes de fetus amb una especial concentració al sector 
11/29 (NR=6).
A partir de les restes determinades d’aquesta fase hem pretès estimar el grau de fragmentació patit pels 
diferents taxons per tal de valorar si aquest era homogeni o no. Els ovicàprids, els porcs i els lagomorfs 
són els millor representats tant en NRD com en NMI. Els que presentaven una taxa de fragmentació més 
baixa (NRD/NMI) eren els ovicàprids i per tant serien els que presentarien un millor grau de conservació en 
aquest aspecte. Aquesta espècie estaria seguida del porc, el bou, i el conill. La resta de taxons tenen un 
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Fig. 4.72 - Index de correlació de les restes de ceràmica i fauna per nivell estratigràfics.

Fauna Ceràmica Index
UE Tipus Subfases sector Fet any NR NR Relació
4485 R Vilars I 1 1994 15 25 0,2
4512 R Vilars Ia 1 1995 20 77
4514 LL Vilars Ib 1 LL-265 1995 6 0
4518 R Vilars Ia 1 1995 13 145
4162 R Vilars I 2 1988 75 306
4210 P Vilars I 2 P-9 1988 5 29
4211 R Vilars I 2 1989 13 131
4242 P Vilars Ia 3 P-15 1988 1 138
4434 EN Vilars Ia 3 1993 11 55
4238 R Vilars I 6 1989 4 20
4324 R Vilars Ib 7 1991 718 152
4362 P Vilars Ib 7 E-64 1991 8 31
4618 P Vilars I 10 P-364 1999 190 102
4631 R Vilars I 10 1999 21 97
4633 AL Vilars I 10 VE-362 1999 4 2
4634 R Vilars I 10 VE-362 2000 3 0
4588 P Vilars I 17 P-335 1999 5 13
4619 P Vilars I 17 P-335 1999 2 13
4630 R Vilars I 17 1999 5 10
4642 R Vilars I 17 1999 145 169
4720 CER Vilars I? ? 2001 38 78
4721 CER Vilars I? ? 2001 46 108
4722 CER Vilars I? ? 2001 60 280
4723 CER Vilars I? ? 2001 5 29
5020 P Vilars I 4 P-305 1996 1 15
5024 R Vilars I 4 1996 14 211
11055 R Vilars I 4 2002 11 44
11189 R Vilars I 10 3 9
11230 R Vilars I 14 2002 28 25
11248 AL Vilars I 14 M-550 2002 7 39
11250 R Vilars I 14 2002 8 24
11499 R Vilars Ib 29 P-707 2005 12 13
11500 R Vilars Ib 29 2005 12 47
11513 LL Vilars I 28A LL-715 2 470
11528 FS Vilars I 28A FS-735 2 28
11534 P Vilars I 28A P-720 2005 12 15
11545 P Vilars I 28A P-720 2005 9 14
11587 R Vilars Ia 28B 2 16
11506 R Vilars Ib 29A 2005 4 36
11490 R Vilars Ib 29B FO-707 2005 3 0
11507 R Vilars Ib 29B 2011 8 34
11511 P Vilars I 29B P-746 2005 2 3
11514 R Vilars I 29B 2005 31 22
11107 R Vilars I 9A 2002 4 32
11073 P Vilars I 9A P-496 2002 6 19
11091 R Vilars I 9A 2002 3 35
11092 R Vilars I 9A 2001 9 20
11572 P Vilars I 9A P-654 2005 28 6

1634 3187
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars I (700/675 - 550/525 aC)

nombre de restes massa reduït per tenir en compte aquesta variable.
Cal destacar que a banda dels dipòsits sota paviment, no es va recuperar cap animal en connexió 
anatòmica. El grau d’obertura dels conjunts era molt gran ja que no els remuntatges brillaven per la seva 
absència excepte en dos casos, en primer lloc, un conjunt localitzat al sector 4/7 on es va poder localitzar 
dins un reompliment (UE 4324) 718 les restes d’una cabra amb gairebé tot l’esquelet representat (no hem 
tingut en compte les seves restes per efectuar els càlculs de fragmentació), i les restes de dos cranis més 
també pertanyents a la categoria dels ovicàprids. Tot i que no tenia el perfil d’un dipòsit sota paviment93. En 
segon lloc també dins el sector 11/6 un conjunt que en el registre es descrivia com “Restes de fauna amb 
connexió anatòmica (possiblement de la família dels suids) dipositades al reompliment UE 11096, sobre el 
mur M-505”, així doncs tot i que aquest conjunt va ser identificat en el moment de l’excavació no se li va 
atribuir un numero de fet, de totes maneres pensem que podria tractar-se d’un conjunt intencional que res 
tindria a veure amb deixalles de consum94. Així doncs el conjunt podria tractar-se perfectament d’un dipòsit 
sota paviment no registrat com a tal durant el moment de l’excavació.

93. Tot i que totes les parts anatòmiques de l’esquelet hi eren representades no hi havien connexions anatòmiques, les restes van aparèixer molt 
disperses entre el reompliment com si haguessin estat abocades, les poques marques de tall identificades corresponien tant al procés de despeçament 
i desarticulació com al de consum i a més entre les restes d’aquest animal s’hi van poder localitzar encara restes de com a mínim dos individus més. 
Tot i així és innegable el tancament del conjunt que fa pensar en la ràpida formació d’aquest nivell i la completesa del conjunt deposicional.

94. És tracta del crani i d’una extremitat anterior dreta sencera amb connexió anatòmica. Les dues mandíbules hi eren totalment absents i no s’hi va 
poder localitzar cap marca de tall. També cal dir que la superfície dels ossos estava força malmesa i que aquest fet hauria pogut fer desaparèixer les 
traces de processament de l’esquelet. Aquest conjunt se li ha donat el nom FS-Sn.

NR afectats NR Total
(agents naturals) Taxon i/o Grup

O/C 164 337
OVAR 15 29
CAHI 17 18
SUDO 93 128
BOTA 12 27
EQCA 4 6
CEEL 1 5
LAGO 25 95
TP 35 175 Index de 
TM 27 41 Correlació
TG 22 38 0,9
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Fig. 4.73 - Correlació entre l’NR i l’NR afectat per agents naturals (fase Vilars I).
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars II (550/525-450/425 aC)

4.3.5 Els conjunts de la fase Vilars II (550/525-450/425 aC)   
En general aquesta fase es troba força malmesa i pitjor conservada que les anteriors, presentant-se en 
moltes ocasions remoguda pels recents treballs agrícoles, sobretot al sud del jaciment (especialment la 
zona 4 i algunes cases de l’oest de la zona 11). 

La primera fase d’aquest període és la de Vilars II (550/525-450/425 aC), que correspondria al període 
ibèric antic. Tot i que en aquest moment el perímetre no es modifica i que l’estructura urbanística tradicional 
es conserva, hi ha una intensa activitat constructiva durant aquests anys, que permet distingir fins a 
tres subfases. La muralla torrejada continua exercint la seva funció anterior mentre que el recreixement 
progressiu del terreny va colmatant progressivament el camp frisi i el fossat fins a inutilitzar-lo (durant la 
primera meitat del segle V a.n.e ja es troben pràcticament fora de servei). En aquest moment s’elimina la 
poterna oest i al nord, tocant a una gran torre, s’obrí una petita porta.
Les vivendes es compartimenten més i doblen la seva superfície d’habitabilitat. Al barri sud (zona 4), 
coneixem l’arrasament i anivellació de les vivendes de Vilars I, i la construcció a sobre d’unes altres de 
més espaioses. Els nous àmbits no comporten però un nou arranjament urbanístic, sinó que continuen 

UE Tipus Subfases sector Fet any NR NRD NR-indet NR dom. NR salv. NMI NMI dom. NMI salv.
4166 R Vilars II 4 1988 11 11 2 9 3 2 1
4209 U Vilars II 4 P-8 1989 16 11 5 3 8 3 2 1
4203 R Vilars II 5 1988 19 18 1 9 9 4 4 0
4204 R Vilars II 5 1988 44 41 3 11 30 8 5 3
4214 ES Vilars II 5 E-16 1988 5 5 1 4 2 1 1
4224 R Vilars II 5 1988 272 255 17 94 161 24 18 6
4176 R Vilars II 8 1987 13 11 2 5 6 3 2 1
4402 R Vilars IIa 8 1993 8 8 0 8 0 3 3 0
4216 PR Vilars IIa 8,9 M-4 1988 35 35 0 31 4 5 4 1
4174 R Vilars II 9 1987 89 87 2 48 39 12 11 1
4207 P Vilars II 9 P-14 1988 177 173 4 53 120 13 7 5
4566 N Vilars II 18 1998 40 18 22 14 4 6 5 1
4567 R Vilars II 18 1998 139 62 77 58 4 9 6 0
4725 R Vilars II 24 2002 22 19 3 12 7 3 2 1
4724 R Vilars II 25 2002 8 8 0 8 0 4 4 0
4728 R Vilars IIa 25 M-686 2004 8 8 0 3 5 4 2 2
4570 P Vilars II 18A P-321 1998 30 15 15 14 1 4 3 1
4574 N Vilars II? 18A 1998 74 25 49 19 6 7 4 2
4583 R Vilars II 18B 2009 63 30 33 22 8 10 6 3
5018 R Vilars II 1 1996 33 28 5 23 5 9 7 2
5038 N Vilars II 2 1998 70 57 13 47 10 7 5 0
5010 AL Vilars II 3 1996 7 7 7 0 2 2 0
6021 CR Vilars II 3 1991 78 72 6 54 18 9 9 0
6045 R Vilars IIb 4 1992 25 24 1 17 7 5 5 0
6046 R Vilars IIb 4 1992 96 86 10 53 33 9 9 0
6210 U Vilars IIb 4 2001 426 360 66 321 39 24 17 4
6254 END Vilars IIb 4 2001 10 10 10 0 2 2 0
6255 END Vilars IIb 4 2001 6 6 5 1 3 2 1
6020 CR Vilars II 5 1991 156 126 30 70 56 11 11 0
6023 LL Vilars II 6 LL-154 1991 5 5 5 0 2 2 0
6030 EE Vilars II 6 EE-151 1991 27 27 25 2 4 4 0
6031 EE Vilars II 6 EE-151 1991 13 12 1 12 0 3 2 0
6059 FR Vilars IIa 6 FR-177 3 3 2 1 1 1 0
6080 FR Vilars IIa 6 FR-177 1993 9 9 7 2 3 3 0
6081 FR Vilars IIa 6 FR-177 1993 26 26 0 18 8 5 4 1
6019 CR Vilars II 7 1991 179 157 22 86 71 11 10 1
6058 EE Vilars IIb 7 EE-185 1992 7 7 7 0 4 4 0
6065 PR Vilars IIb 7 1992 6 6 6 0 2 2 0
6067 R Vilars IIb 7 1992 12 12 7 5 4 4 0
6170 PR Vilars IIb 7 2001 71 63 8 55 8 12 11 1
6236 E Vilars IIb 9 2001 25 23 2 22 1 3 3 0
6239 E Vilars IIb 9 2001 32 25 7 22 3 4 4 0
6052 R Vilars II 10 1992 17 16 1 14 2 7 7 0
6240 U Vilars IIb 10 2001 4 4 3 1 1 1 0
6241 R Vilars IIb 10 2001 8 8 0 7 1 1 1 0
6245 E Vilars IIb 10 2001 80 75 5 64 11 7 5 1
6260 R Vilars IIb 10 2001 24 20 4 17 3 6 5 1
6047 R Vilars IIb 12 1992 100 98 2 72 26 14 13 1
6237 E Vilars IIb 13 2001 20 20 14 6 3 3 0
6294 BQ Vilars IIa 13 BQ-467 3 3 1 2 1 0 0
6280 P Vilars IIa 13 P-568 2002 9 9 0 4 5 2 1 1
6238 R Vilars IIb 13 2001 71 67 4 59 8 7 7 0
6250 R Vilars IIb 13 2001 4 3 1 1 2 1 1 0
6282 R Vilars IIa 13 2002 52 46 6 41 5 7 6 1
6284 R Vilars IIa 13 2002 15 15 0 9 6 3 1 1
6286 R Vilars IIa 13 2002 17 17 0 5 12 3 2 1
6104 R Vilars IIb 17 1999 70 63 7 47 16 9 9 0
6108 U Vilars IIb 18 1999 25 25 11 14 3 3 0
6110 R Vilars IIb 20 1999 27 24 3 6 18 2 2 0
6109 R Vilars IIb 21 1999 33 33 19 14 6 6 0
6272 R Vilars IIb 21 2002 7 7 5 2 2 2 0
6275 P Vilars IIb 21 2002 13 13 0 10 3 3 3 0
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Fig. 4.75 - Taula amb dades brutes de quantificació de la fase Vilars II.

6111 U Vilars IIa 22 5 5 4 1 2 2 0
6107 PR Vilars IIa 23 1999 171 154 17 64 60 16 15 1
6251 N Vilars II 32 2001 48 46 2 37 9 4 4 0
6262 N Vilars IIb 32 2001 95 89 6 78 11 7 7 0
6263 R Vilars II 32 2001 13 13 7 6 3 2 1
6252 R Vilars II 33 2001 36 35 1 30 5 4 4 0
6264 R Vilars II 33 2001 7 7 6 1 1 1 0
6265 U Vilars II 33 BQ-480 2001 13 12 1 9 3 3 2 1
6415 U Vilars IIb 33 2007 13 13 13 0 3 2 1
6416 PR Vilars IIb 33 2007 5 5 5 0 1 1 0
6418 R Vilars IIb 33 2007 28 27 1 21 6 5 5 0
6270 N Vilars IIb 34 2001 20 20 16 4 4 4 0
6349 P Vilars IIb 38 P-687 2005 124 117 7 76 41 7 6 1
6378 R Vilars IIb 38 2005 5 5 0 3 2 1 1 0
6371 R Vilars IIb 39 2005 22 20 2 16 4 2 2 0
6372 R Vilars IIb 39 2005 114 93 21 72 21 10 7 3
6381 FS Vilars IIb 40 FS-781 2005 4 4 0 2
6366 FS Vilars IIb 40 FS-761 2005 4 4 1
6375 R Vilars IIb 40 2005 5 5 4 1 2 2 0
6368 N Vilars IIb 41 2005 29 29 22 7 6 4 2
6397 FS Vilars IIa 42 FS-879 2007 4 4 1
6412 N Vilars IIa 42 2007 22 22 20 2 5 4 1
6091 E Vilars IIa ? 1993 7 7 0 7 0 4 3 0
6032 E Vilars II 4 i 9 M-147 1991 9 9 6 3 5 5 0

10010 E Vilars IIa 2 1992 89 89 0 78 11 10 10 0
11036 R Vilars II 4 2001 20 19 1 12 7 4 3 1
11037 R Vilars II 5 2001 47 44 3 30 14 5 4 1
11098 R Vilars II 5 2000 51 46 5 31 15 6 4 0
11109 R Vilars II 5 P-497, P-511 2002 11 11 9 2 4 4 0
11038 R Vilars II 6 2011 47 46 1 32 14 8 6 2
11045 U Vilars IIa 6 P-489, LL-488 2001 13 12 1 9 3 3 3 0
11088 R Vilars II 6 P-507 2002 5 5 3 2 3 2 1
11039 R Vilars II? 7 2002 12 12 8 4 5 4 1
11189 P Vilars IIb 10 P-536 3 3 0 3
11199 P Vilars IIa 10 P-542 2002 5 3 2 1 2 1 1 0
11203 R Vilars IIb 10 2002 26 23 3 12 11 5 3 1
11183 R Vilars IIb 11 2002 6 5 1 2 3 1 1 0
11184 U Vilars IIb 11 P-533 2002 8 8 4 4 3 2 1
11186 R Vilars IIb 11 2000 60 57 3 33 24 6 5 1
11263 U Vilars IIb 11 2002 11 11 4 7 3 2 1
11215 R Vilars IIa 12 2002 4 4 3 1 1 1 0
11224 BQ Vilars IIa 12 BQ-553 2002 22 22 9 13 4 2 2
11195 R Vilars IIa 13 2002 9 9 4 5 2 1 1
11462 FO Vilars IIa 24 FO-696 2005 6 6 2 4 2 1 0
11471 U Vilars IIa 24 P-635 2005 15 13 2 5 8 3 2 1
11476 R Vilars IIa 24 P-698 2005 10 10 6 4 2 2 0
11484 R Vilars IIa 24 2005 3 3 0 3
11494 U Vilars IIa 24 P-703 2005 22 21 1 18 3 4 3 0
11202 R Vilars IIb 10 i 11 2002 7 7 5 2 2 2 0
11287 BQ Vilars IIb 2C BQ-610 2003 22 22 0 16 6 5 4 1
11275 E Vilars IIb 2A P-165, P-273 2003 62 59 3 29 30 9 9 0
11583 P Vilars IIb 2A P-602 2005 23 21 2 11 10 2 2 0
11588 P Vilars IIb 2A P-607 2005 102 96 6 35 61 8 7 1
11303 P Vilars IIb 2A P-607 2005 10 9 1
11298 R Vilars IIb 2A 2003 24 24 0 6 18
11296 R Vilars IIb 2C 2003 38 38 0 18 20 1 1 0
11289 U Vilars IIb 2A P-602 2003 21 21 0 17 4 6 5 1
11290 U Vilars IIb 2C P-603 2003 13 12 1 10 2 4 4 0
11071 R Vilars IIb 3A 2001 16 16 13 3 3 3 0
11093 R Vilars IIb 3A 2002 13 12 1 9 3 3 2 1
11286 U Vilars IIb 3A 2003 38 36 2 28 8 5 4 1
11065 R Vilars IIb 3B 2001 10 10 8 2 2 2 0
11070 R Vilars IIb 3B 2001 36 30 6 22 8 4 4 0
11094 R Vilars IIb 3B 2002 72 67 5 40 27 8 5 1
11104 R Vilars IIb 3B 2002 38 38 27 11 8 6 2
11152 FS Vilars IIb 3B FS-526 2002 13 13 3
11167 P Vilars IIb 3B 2002 3 3 2 1 1 1 0
11168 R Vilars IIb 3B 2002 5 3 2 2 1
11293 R Vilars IIb 3B/3C 2003 74 71 3 44 27 9 6 3
11151 R Vilars IIb 3C 2002 32 30 2 25 5 5 3 1
11276 U Vilars IIb 3C 2003 48 47 1 22 25 10 7 3
11280 P Vilars IIb 3D P-592 2003 19 18 1 15 3 4 4 0

Total 5041 4487 554 640

UE Tipus Subfases sector Fet any NR NRD NR-indet NR dom. NR salv. NMI NMI dom. NMI salv.
4827 FS Vilars II 22? FS-1091 2011 63 63 1
6256 FS Vilars IIb 13 FS-461 2001 62 34 28 2
6297 FS Vilars IIa 13 FS-574 2002 529 459 70 1
11299 FS Vilars IIb 2B FS-609 2003 620 405 215 1
11599 FS Vilars IIb 2A FS-776 2005 51 48 3 7
11097 FS Vilars II 6 FS-sn 2002 144 103 41 1
11567 FS Vilars IIa 20B FS-sn2 2005 8 7 1 7 0 1 1 0
11053 FS Vilars IIb 4 FS-sn3 2001 134 122 12 118 4 2 2 0

Total 1611 1241 370 16
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delimitades pel carrer empedrat (zona 5), i el parament intern de la muralla. A la zona nord (zona 11) del 
jaciment continua amb unes cases de majors dimensions i més compartimentades que sofreixen alguns 
canvis interns, però l’urbanisme general és mante també intacte. Pel que fa a la zona 6, tret d’alguns 
espais que canvien la seva compartimentació, sembla romandre amb una distribució més o menys intacta 
respecte el període precedent.
Aquesta fase és la que ha proporcionat, amb diferència i respecte a les altres, una major quantitat de restes. 
El volum de materials extrets de la zona 4, zona 11, zona 6, zona 5 i zona 10 suposaven el 59% de tots els 
conjunts analitzats (només pel que fa a les deixalles de consum) en el present treball.
El nombre d’espais també es va ampliar molt respecte als estudiats en les fases precedents. Per aquesta 
fase barri sud (zona 4) va proporcionar restes faunístiques en els sectors 4, 5, 8, 9, 18, 25, 24. El carrer sud 
(zona 5) en tots els seus sectors (1, 2 i 3) tot i que de manera molt escadussera. De l’espai central (zona 
6) es van estudiar els sectors 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 
42. Del carrer nord (zona 10) tan sols es varen analitzar les restes d’una acumulació de fauna del sector 
2. Finalment del barri nord-oest (zona 11) hi havia els sectors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 i 24 (fig. 4.77). 

El barri sud (zona 4)          

Sector 4/4
Aquest estava delimitat pels murs M-18 (a l’oest), M-17 (a l’est), M-36 i la muralla MU-35. La seva superfície 
intramurs era de 8 per 3,20 metres.

Sobre del reompliment general del sector (UE 4247) que servia de preparació als nivells ocupacionals més 
antics de la fase (primer paviment de Vilars IIa), només es va poder documentar les restes d’un paviment 
enllosat (P-8) molt malmès per l’acció de l’arada. En relació a aquest paviment, es va excavar una llar (LL-
33) situada al Sud-oest del sector, contra el parament est del mur M-18. 

Dins d’aquest paviment P-8 (UE-4209) es va localitzar un total de 16 restes de les quals vuit van ser 
determinades, 3 ho van ser a nivell anatòmic i cinc van restar dins la categoria de les indeterminades. Les 
determinades estaven compostes per dos restes d’ovicàprid entre les que hi havia una M3 inferior dreta 
(+) d’un adult 1 (24-36 mesos), i un fragment de cos de mandíbula. Totes dues restes tenien traces d’arrels 
sobre la seva superfície. També és va poder determinar una costella gairebé sencera de porc, i cinc restes 
de lagomorf, entre les que hi havia una extremitat proximal de metatars IV esquerra, un fragment d’ulna, un 
fragment de diàfisi de fèmur, una fragment de costella i un fragment de vèrtebra lumbar.

Pel que fa a les restes no determinades aquestes estaven compostes per un costella d’un fetus, una epífisi 
distal de metàpode, parcialment cremat, d’un animal de talla petita, i un disc intervertebral d’un animal de 
talla mitjana. 

Fig. 4.76 - Taula de quantificació, a partir de l’NRD, de les diferents especies aparegudes en els diferents sectors de la zona 4 (fase Vilars II).

Zona 4
Vilars II NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % Total taxó

O/C 3 30,0 58 28,4 12 85,7 19 57,6 47 33,8 37 48,1 16 40,0 15 50,0 8 61,5 11 73,3 226
OVAR 7 3,4 0,0 2 6,1 12 8,6 6 7,8 3 7,5 2 6,7 1 7,7 1 6,7 34
CAHI 1 3 1,5 0,0 4 2,9 4 5,2 1 3,3 13
Total O/C 2 20,0 68 33,3 12 85,7 21 63,6 63 45,3 47 61,0 19 47,5 18 60,0 9 69,2 12 80,0 271
SUDO 1 10,0 28 13,7 0,0 7 21,2 32 23,0 16 20,8 8 20,0 4 13,3 96
BOTA 2 1,0 1 7,1 3 9,1 23 16,5 6 7,8 6 15,0 2 15,4 43
EQCA 21 10,3 0,0 1 1 7,7 1 6,7 24
CAFA 0
CEEL t 0
DADA 0
ORCU 7 70,0 83 40,7 1 7,1 2 6,1 21 15,1 7 9,1 6 15,0 8 26,7 1 7,7 1 6,7 137
LEPUS 2 1,0 1 0,0 1 6,7 4
NRD Total 10 204 14 33 139 77 40 30 13 15 575
TP 5 41,7 99 86,1 1 20,0 1 50,0 80 66,1 3 50,0 1 100,0 190
TM 7 58,3 14 12,2 4 80,0 36 29,8 1 16,7 62
TG 2 1,7 0,0 1 50,0 5 4,1 3 100,0 2 33,3 13
Total NRND 12 115 5 2 121 3 0 0 6 1 265
Total NR Indet 5 21 2 0 6 99 64 33 3 233
TOTAL 27 340 21 35 266 179 104 63 22 16 1073

Sect 24 Sect 25Sect 9 Sect 18 Sect 18A Sect  18BSect 4 Sect 5 Sect 8 Sect 8 i 9
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El reompliment (UE 4166) parcialment remogut pel conreu va proporcionar 11 restes totes elles determinades. 
El conjunt va proporcionar una M2 superior dreta (+) d’ovella jove 2 (3-9 mesos), una extremitat distal de 
tíbia esquerra (epifisada) de cabra, un fragment de coxal esquerra, i una extremitat proximal de fèmur 
esquerra (epifisat) de conill. Pel que fa a les restes no determinades aquestes van proporcionar una diàfisi 
de tíbia d’animal de talla petita, i de talla mitjana dos diàfisis d’os llarg indeterminat. Totes les restes estaven 
afectades per l’acció de les arrels i les fissures i en un cas (coxal de conill) també estava fortament alterada.

A més en aquesta nova habitació bastida parcialment sobre l’anterior (sector 2), també s’hi va localitzar 
dins el nivell general de reompliment del sector (UE 4247) les restes parcials d’un èquid (UE 4244 (FEEQ-
H)95(Miró 1990, 25-26), així com una fossa ritual FS-55, en la que hi havia dos altres fetus d’èquid (4287 
(FEEQ-G) i 4283 (FEEQ-F))(Miró 1990, 25-26) i (Nieto 2008). La fossa (buidament UE 4305) esta va al 
costat del mur M-36, i fou segellada pel paviment P-8, que descansava sobre l’esmentat reompliment.

Sector 4/5
Situat a l’est del sector 4, estava delimitat pels murs M-17 (a l’oest), M-2 (a l’est). La seva configuració 
diferia considerablement de la resta, essent de destacar la minsa amplada que el caracteritzava: uns 1,20 
metres.

D’aquesta fase, es van excavar només els nivells de reompliment (UE 4224, 4245) que servien de preparació 

95. La numeració dels fetus es va realitzar posteriorment en el marc de la recerca desenvolupada en el treball El ritual d’inhumació de fetus d’èquid 
a la fortalesa ibèrica de els Vilars (Arbeca, les Garrigues). Noves aportacions a la problemàtica de la domesticació del cavall a la plana occidental 
catalana de la primera edat del ferro a l’ibèric antic, tesina de llicenciatura (Nieto 2008).

NordVilars II (550/525-425/400 aC)
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Fig. 4.77 - Planta de la zona 4 per a la fase Vilars II on es detalla la localització dels dipòsits sota paviment.
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als nivells d’ocupació (P-10, UE 4212) documentats durant la intervenció efectuada l’any 1988, i els nivells 
de reompliment que quedaven per sobre de P-10 (UE 4204) i a la meitat nord del sector (UE 4203). Aquest 
paviment funcionava amb un esglaó en pedra (E-16, UE 4214) d’accés al carrer i situat a l’angle Nord-est 
del sector.

Els treballs de la campanya de 1990 es van limitar a desmuntar l’esglaó (E-16), identificat durant l’any 
anterior. Una capa de llims (UE 4284) servia de lligam i preparació per la seva elevació en pedra (UE 4214).

L’esglaó E-16 (UE 4214) va proporcionar 5 restes (totes determinades) entre les que hi havia una diàfisi 
distal (fossa supracondilar) de fèmur esquerra de porc, una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisada 
dist.) de conill, una costella i una diàfisi d’os llarg de talla mitjana, i una diàfisi d’os llarg de talla petita.

El reompliment (UE 4203) contenia 19 restes de les quals 18 van poder ser determinades. Les ovelles hi 
eren representats per dos extremitats distals drets d’húmer (epifisades dist.). D’ovicàprid és van determinar 
sis restes compostes per una diàfisi de metatars, una diàfisi proximal d’húmer dret, una diàfisi d¡húmer, un 
fragment de mandíbula (procés coronoide), una diàfisi proximal de radi dret (no epifisat prox.) d’un animal 
molt jove (uns 3 mesos), i una diàfisi d’os llarg. Els porcs només hi eren presents en una resta de cos de 
mandíbula, i els lagomorfs per una extremitat distal de tíbia dreta (epifisada) i una diàfisi proximal també 
de tíbia dreta. Les restes no determinades estaven compostes per tres esquitlles de diàfisi i un fragment 
de costella de la categoria talla petita, i de talla mitjana hi havia un fragment de cos de costella i dos 
esquitlles de diàfisi d’os llarg indeterminat. El cos de la costella presentava estries96 provocades pel procés 
de descarnament.

El reompliment (UE 4204) contenia 44 restes de les que 41 van poder ser determinades. D’ovicàprid hi 
havia una M3 superior dreta (+/o) d’un animal Jove adult 3 (18-24 mesos), una diàfisi de tíbia dreta (molt 
porosa) d’un animal molt jove (0-3 mesos), un fragment de mandíbula esquerra (procés condilar) d’un 
animal molt jove (0-3 mesos), dos hioides, una mandíbula esquerra (LdPm2/ Pm3/ Pm4++/ M1+++/ M2++/ 
M3(+/o)) d’adult 1 (24-36 mesos), i una diàfisi d’húmer. Només dos restes presentaven alteracions per 
arrels i una per fissures. D’ovella hi havia una escàpula dreta gairebé sencera d’un animal jove (coracoide 
no soldat) (menys de 5 mesos) amb marques de descarnament97, i una extremitat distal de metacarp dret 
(epifisat dist.) d’un adult (a partir de 24 mesos). De cabra només es va poder determinar una M1 inferior 
esquerra (++) de jove adult (9-24 mesos). Els porcs estaven representats per una I1 superior dreta, un cos 
de maxil·lar dret (LdPm1/ LdPm2/ Pm3/ Pm4 (+/o)/ M1+), fissurat i rodat (grau 2), d’un jove 2 (6-9 mesos), 
un altre maxil·lar dret (C, Pm1, Pm3) fissurat pertanyent a d’un mascle jove (6-12 mesos), un metatars V 
dret gairebé sencer (falta l’epífisi distal que no estava epifisada) amb marques de tall98 que indicarien la 
possible extracció dels tendons i/o el descarnament d’aquest element anatòmic. Les restes no determinades 
estaven compostes per 20 restes dins la categoria talla petita compostes per dotze fragments de costella 
(una d’elles parcialment cremada i amb marques de tall99), un petit fragment de cos d’escàpula (fissurat), 
i sis esquitlles de diàfisi d’os llarg indeterminat (una d’elles fissurada, rodada i amb marques d’arrels). 
De talla mitjana només hi havia un fragment de vèrtebra cervical (procés articular cranial esquerra) amb 
marques de tall100. De talla gran hi havia dos fragments de vèrtebra, un d’ells que formava part del sacre i 
tenia marques de tall101.

El reompliment (UE 4224) contenia una acumulació important de restes amb 272 de les que 255 van 
poder ser determinades. De boví hi havia dues Pm4 (+ i T) inferiors dretes una d’un adult 1 (30-48 mesos) 
i l’altra d’un animal vell102 (a partir de 96 mesos). De cabra hi havia dos falanges I (epifisades), una d’elles 
pertanyents a un animal de gran talla, possiblement un mascle. D’ovella hi havia una diàfisi proximal de 
fèmur dret (amb traces d’arrels), dos falanges I (no epifisades) pertanyents a una edat juvenil (3-9 mesos). 
Els ovicàprids estaven representats per un total de 45 restes entre les que hi havia tres fragments de 

96. 5 estries, curtes, fines, paral·leles, agrupades, transversals a la vora cranial de la part proximal del cos de la costella.

97. 16 estries, curtes, agrupades, fines, paral·leles, desorganitzades, a la vora lateral, zona medial del cos de l’escàpula. També hi havien 2 llavaments 
corticals, longitudinals, a la vora cranial.

98. 4 estries, curtes, paral·leles, fines, transversal a la vora medial de la diàfisi proximal i 2 estries curtes, fines, paral·leles.

99. 3 estries, fines, paral·leles, transversals, a la vora cranial o caudal, just per sota del tubercle de la costella (desarticulació).

100. 1 estria, fina, curta, al procés transvers, just per sota de l’articulació (desarticulació).

101. Tall transversal que va seccionar la vèrtebra (esquarterament).

102. Tenia un desgast extrem a l’extrem distal de la corona.
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costella, dos d’elles amb marques de tall103, una extremitat proximal d’húmer esquerra (epifisada) d’un adult 
(a partir de 36 mesos), un extremitat distal d’húmer esquerra (epifisada) i una epífisi proximal d’húmer 
esquerra (tuberositat major no epifisada) d’un jove adult (9-24 mesos), una diàfisi de radi, una epífisi distal 
de metàpode (no epifisat) de jove adult (3-18 mesos), una diàfisi proximal de tíbia esquerra d’un animal 
molt jove (0-3 mesos), una diàfisi de tíbia esquerra d’un fetus (rosegada i descamada), una diàfisi distal de 
metacarp, tres diàfisis de metatars, una d’elles pertanyent a un animal jove i l’altra a un fetus (rosegada), 
una falange I (no epifisada) d’una animal jove (3-9 mesos), i una diàfisi d’os llarg. Hi havia un nombre molt 
elevat de dents aïllades compostes per una D2 superior dreta (+/o), una D3 inferior esquerra (++), una 
D3 superior gairebé sencera (+), una D4 superior dreta (+), totes elles corresponents a una edat juvenil 
(uns 3 mesos), també hi havia dos D4 superior dretes (+/o) d’animals molt joves (0-3 mesos). Les dents 
definitives estaven compostes per una M1 inferior esquerra (+) de jove 2 (3-9 mesos), una M1 inferior dreta 
(++) d’un jove adult (9-24 mesos), dos M1 dretes (una superior i una inferior) de joves adult (18-24 mesos), 
una M1 superior gairebé sencera (+) de jove 2 (3-9 mesos), dos M2 inferiors esquerres (+ i +/o) de jove 
adult (9-24 mesos) i jove 3 (9 mesos) respectivament, dos M2 superiors esquerra (+) de jove adult (18-24 
mesos), dos M3 inferiors (una dreta (+/o) i una esquerra +) de joves adult 3 (18-24 mesos) i adult 1 (24-36 
mesos) respectivament, dos M3 superiors (una dreta i una esquerra amb el mateix grau d’usura que les 
dues anteriors), dos Pm4 superiors dretes (+ i ++) d’un adult 1 (24-36 mesos) i un adult 2 (36-60 mesos) 
respectivament, i tres fragments de molar indeterminada. També es van poder determinar una mandíbula 
esquerra (M3+/ M2++/ M1+++/Pm4++/ Pm3(+/o)/LDPm2) d’adult 1 (24-36 mesos), una mandíbula dreta 
(M3+/ M2++/ LDM1 / Pm4++/ Pm3++/ LDPm2) també d’adult 1, i un fragment de cos de mandíbula. De 
porc hi havia vint i dos restes compostes per un fragment de cos de vèrtebra toràcica (procés espinal i 
procés transvers), una vèrtebra cervical gairebé sencera, una diàfisi distal d’húmer dret afectat per les 
arrels i les mossegades de carnívor, una diàfisi distal d’húmer esquerra amb vermiculacions, una epífisi 
proximal d’húmer dret (no epifisada), un fragment d’ulna dreta afectada per l’acció dels carnívors (grau 
2), un fragment de coxal (tuberositat isquiàtica no epifisada i acetàbul no epifisat) d’un animal jove (3-6 
mesos), una diàfisi proximal de tíbia dreta amb marques de desarticulació�, una diàfisi proximal de tíbia 
esquerra amb traces d’arrels (grau 2), una falange II (III o IV, epifisada), una D3 i D4 superiors esquerra 
(+/o) de molt jove (0-6 mesos), una D3 i D4 inferiors dretes (+/o) també d’un animal molt jove, una canina 
decídua superior que també podria pertànyer al mateix individu infantil, una D4 superior dreta (+/o) de molt 
jove (0-6 mesos), una canina inferior dreta, una fragment de dent decídua indeterminada i un esquitlla de 
dent indeterminada. Pel que fa al crani és van poder determinar un fragment d’os parietal dret, un fragment 
d’os temporal esquerra, i part d’un occipital (fragment del còndil occipital esquerra) amb marques de tall104.
Els lagomorfs estaven molt ben representats en aquest nivell amb 78 restes compostes per vint fragments 
de costella, dos vèrtebres lumbars, un fragment de cos d’escàpula, dos diàfisis de metàpode (un d’ells 
rosegat), dinou diàfisis d’os llarg, dos fragments de coxal, una extremitat proximal de fèmur (epifisat), dos 
fragments de diàfisi de tíbia, una extremitat proximal de metatars II esquerra, un metatars IV dret (epifisat 
dist.), una falange II (epifisada), dos fragments de mandíbula, i tres fragments d’os del crani. De conill es 
va poder determinar un fragment d’os del sacre (faceta articular cranial), dos fragments de vèrtebra lumbar 
(procés transvers), l’articulació de l’escàpula esquerra (epifisada), tres ulnes (dos d’esquerres i una de 
dreta) una d’elles gairebé sencera i de les altres dues tan sols s’hi conservava el cos, un fragment de coxal, 
una extremitat distal de fèmur dret (epifisat dist.), una diàfisi proximal de tíbia esquerra, un metatars IV dret 
(epifisat), tres calcanis sencers, un de dret i dos esquerres, on un d’ells estava rosegat, i tres fragments 
de mandíbula (dos diastemes i un fragment de cos). De llebre és va poder determinar una ulna esquerra 
gairebé sencera i una diàfisi distal de fèmur esquerra.
També cal destacar la presència dins d’aquest nivell de diverses restes de fetus d’èquid format per 14 
costelles gairebé senceres, un fragment de cos de costella, una escàpula dreta gairebé sencera (mesures 
Longitud màxima= 38 mm / DAP (amplada del coll)= 7,8 mm) i una diàfisi de fèmur dret (mesures LD= 31,9 
mm/ SD= 6,2 mm). Podria tractar-se d’una deposició similar a les trobades 

Les restes no determinades estaven compostes per vuit restes d’animal de talla mitjana compostes per dos 
fragments de vèrtebra cervical, i sis fragments de diàfisi d’os llarg. Dins la categoria d’animal de talla petita 
és van poder determinar setanta quatre restes compostes per dotze fragments de costella, onze fragments 
de vèrtebra indeterminada, quaranta esquitlles d’os llarg (una d’elles digerida), i onze esquitlles d’os del 
crani.

103. Al cos d’un costella hi havia 4 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals a la vora cranial o caudal del cos de la costella (descarnament). 
L’altra costella presentava just per sota de l’articulació proximal, 6 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals, Just per sota de l’articulació de la 
costella en el seu bord medial (desarticulació).

104. Un tall transversal que va seccionar part de l’articulació de l’occipital amb l’atlas. Procés de separació del crani l’esquelet axial.
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Sector 4/8
Estava delimitat per M-5 i M-18. Els nivells d’aquesta fase, pràcticament desapareguts, van aparèixer molt 
malmesos per solcs de l’arada, identificant-se puntualment diferents estrats de reompliment (UE 4176, 
4402, 4222). La primera, més antiga, s’observava al llarg de M-4, directament sobre el paviment de Vilars I 
(P-7). La segona apareixia exclusivament a l’est de M-18.

Dins del reompliment (UE 4176) s’hi van localitzar 13 restes de les quals 11 van poder ser determinades. 
D’ovicàprid hi havia cinc restes compostes per un os del carp esquerra (semilunar), una extremitat proximal 
de metacarp dret afectat per l’acció de les arrels, una extremitat proximal de metacarp esquerra, una M3 
superior dreta (+/-), que estava força alterada i amb una coloració fosca, d’un jove adult 2 (18-24 mesos), 
una M1 inferior esquerra (+), afectada per les arrels, d’un animal jove 2 (3-9 mesos). Els lagomorfs estaven 
representats per una única resta de coxal esquerra (coll de l’ílium) fissurat. 
Les restes no determinades estaven compostes per quatre diàfisis d’os llarg (una d’elles cremada 
parcialment) de la categoria talla mitjana, i un fragment de cos de costella de la categoria talla petita.

El reompliment (UE 4402), format per restes remogudes amb inclusions de tovots de nivells posteriors a 
Vilars I que es localitzaven puntualment al nord del sector, contenia vuit restes compostes per set restes 
d’ovicàprid entre les que hi havia una extremitat proximal de fèmur dret (epifisada prox), afectada per les 
arrels, d’adult (a partir de 24-36 mesos), una maxil·lar dret (Pm3(+/-)/ D4+++/ M1+), que va ser enganxat, 
d’un jove 3 (9 mesos), un fragment de cos de mandíbula, un fragment de cos de costella, una diàfisi d’os 
llarg i una fragment d’os del crani. Els bovins només hi eren presents amb una resta d’os del crani força 
malmesa pels agents digenètics, la seva superfície estava rodada, descamada i mossegada pels carnívors 
(grau 3).

La massa de fang amorfa sobre la que es construeix el sòcol petri del mur (UE 4216)105 va proporcionar 
trenta cinc restes, totes elles determinades. Els bovins hi eren molt poc representats amb un fragment 
de vèrtebra cervical, un fragment de cos de mandíbula afectada per les fissures, les arrels i l’acció dels 
carnívors, i un fragment de mandíbula fissurada. D’ovicàprid es va poder determinar dinou restes compostes 
per un fragment de costella fissurada i mossegada pels carnívors, un fragment de vèrtebra lumbar fissurada 
i amb marques de tall106, un os del carp dret (escafoide), una extremitat proximal d’húmer esquerra (no 
epifisada), dos diàfisis de metàpode fissurades i amb traces d’arrels, set diàfisis d’os llarg (una d’elles amb 
mossegades de carnívor), un fragment de coxal, una diàfisi de tíbia esquerra que estava fissurada, un 
os del tars esquerra (cubonavicular), una M1 esquerra (+), descamada i fissurada, d’un animal jove (3-9 
mesos), una M2 superior dreta (+), amb traces d’arrels, d’un jove adult (18-24 mesos), una M1 inferior dreta 
(+++), i afectada per arrels, d’ adult 1 (24-36 mesos). De porc es van poder determinar set restes compostes 
per una costella descamada i cremada parcialment, una diàfisi proximal d’húmer dret, una fragment de 
coxal dreta (acetàbul) amb marques de tall107, un metatars IV esquerra (no epifisat dist.), un os del tars dret 
(navicular), una incisiva 1 superior esquerra, i una Pm1 superior dreta. De lagomorf hi havia una costella 
gairebé sencera, i de conill una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat)108.
Les restes no determinades estaven compostes per una fragment de vèrtebra indeterminada d’un animal 
de talla gran, i un fragment d’os del crani d’un animal de talla petita.

105. Aquest mur es va desmuntar durant la campanya de 1993 i és va identificar un possible nivell de fundació de la fase Vilars IIa.

106. 1 tall curt, profund, transversal al procés articular cranial esquerra de la vèrtebra (desarticulació).

107. 3 estries, llargues, fines, paral·leles, longitudinals a la vora dorsal. I 2 estries, curtes, fines, paral·leles a la vora medial (desarticulació).

108. No seria ben bé una patologia però l’epífisi distal no te la perforació habitual en els lagomorfs.
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Fou definit parcialment l’any 1987 a partir del mur M-4 (UE 4175) que, orientat nord-sud, servia de paret 
mitgera amb el sector 4/8, situat a l’est. Aquest mur presentava la particularitat constructiva de reposar 
sobre una massa de fang (UE 4216), evidenciant una tècnica constructiva de particular interès que també 
es documentava en el mur M-18 (UE 4228, 4227). 

Es van identificar, com a pertanyents a aquesta fase, les restes d’un paviment P-14, format per un enllosat 
de pedra força malmès (UE 4221) i una capa de margues verdoses (UE 4207) de mes difícil interpretació, 
també en relació amb el paviment, que tan sols s’observava en la meitat sud del sector. En la part contrària 
va aparèixer una capa de gravetes a l’angle nord-oest 8UE 4240) i les restes d’un estrat argilós (UE 4241).

Durant la campanya de 1998 es va poder delimitar el seu límit oest, constituït per un nou mur (M-324) que 
actuava de manera similar com a paret mitgera amb el sector veí 4/18. La façana amb el carrer aparentment 
ja no es conservava.

El mur M-324 era però una paret construïda durant la fase Vilars I, la qual es va refer mantenint la mateixa 
alineació durant aquest moment. Només es van detectar les restes molt malmeses d’una filada de pedra 
(UE 4617) com a testimoni d’aquesta refacció.

Dins la capa de margues verdes (UE 4207) interpretada com un possible paviment (P-14) s’hi van localitzar 
177 restes de les que 173 van poder ser determinades. Els bovins estaven representats per quinze restes 
compostes per dos fragments de costella amb marques de tall109, un fragment de vèrtebra cervical110 (procés 
transvers i faceta articular cranial i caudal esquerra), un fragment d’atlas amb marques de tall111, dos 
fragments de vèrtebra sacral amb marques de tall112, un cos de vèrtebra toràcica, un fragment d’os del 
carp (humatum), una extremitat distal de fèmur dret (epifisat prox.), afectat per les arrels i la descamació, 
d’un individu adult (a partir de 42 mesos), una patel·la sencera esquerra, dos falanges II (epifisades), 
una incisiva 1 esquerra (T) d’un animal adult, i un fragment d’os del crani (os incisiu superior esquerra). 
D’ovella es van determinar nou restes compostes per una escàpula esquerra gairebé sencera (epifisada 
dist.), una extremitat proximal de metacarp dret, amb concrecions, dos falanges I (epifisades), una d’elles 
amb concrecions, tres falanges II, una d’elles rosegada i una altra amb marques de tall113, i una falanges III 
fissurada. De cabra hi havia una falanges I (epifisada) i amb traces de rosegador. Els ovicàprids estaven 
representats per vint i vuit restes compostes per un fragment de cos de costella, un fragment de vèrtebra 
cervical (procés articular caudal dret i faceta articular caudal dreta), una fragment d’axis (procés espinal, 
procés articular cranial), dos fragments de vèrtebra lumbar (procés transversal i procés articular caudal dret 
i esquerra), dos vèrtebres sacres senceres, dos ossos del carp, un piramidal esquerra amb marques de 
tall114 i un escafoide dreta. També hi havia un cos d’escàpula dret de fetus, una extremitat distal d’escàpula 
dreta afectada per les arrels, una diàfisi distal de metàpode, una extremitat distal de metàpode, un fragment 
de coxal (coll ílium) de fetus, tres diàfisis de tíbia (una d’elles amb traces d’arrels), una extremitat proximal 
de metatars esquerra, una M3 inferior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una M2 inferior (+) de jove 
adult 3, una Pm3 superior esquerra (+), una D4 inferior dreta (+/o) d’un animal molt jove (0-3 mesos), una 
D2 superior dreta (+++), una incisiva 1 esquerra, dos fragments de cos de mandíbula, un cos de maxil·lar 
dret (Pm2(+/o) / Pm3(+/o) / Pm4(+/o)/ M1+ / M2+) de jove adult (8-18 mesos), i una fragment d’os del 
crani. Els porcs estaven representats per quinze restes compostes per un fragment de cos de costella, un 
fragment d’os del sacre, un fragment de vèrtebra cervical (epífisis en curs de sutura) d’un adult 4 (a partir de 
48 mesos), una faceta articular cranial d’atlas, un procés articular cranial de vèrtebra lumbar, dos fragments 
de vèrtebra toràcica (facetes articulars en curs d’edificació) d’adult 4 (a partir de 48 mesos), una diàfisi 
d’húmer esquerra de fetus, tres diàfisis distals de fèmur, una metacarp III esquerra (no epifisat dist.), una 
extremitat proximal de metacarp V esquerra, cremat parcialment, una extremitat proximal de metatars V 
dret, i un os del tars dret (cuboide). De lagomorf es van poder determinar quinze restes compostes per cinc 

109. 2 talls transversals que han seccionat el cos de la costella (esquarterament).

110. 4 estries, llargues, fines, longitudinals, paral·leles entre elles, a la vora interior de la vèrtebra. una estria, curta, fina i obliqua, també a 
l’interior.

111. 1 tall profund, transversal sobre la vora dorsal, 1 tall dins l’articulació cranial dreta, fi, curt, transversal a la vora cranial, i 1 tall sobre la faceta 
articular cranial, transversal a la vora dorso-cranial (desarticulació).

112. Ambdós tenien un tall transversal en les seves facetes articulars (desarticulació).

113. 1 estria, curta, fina, transversal, paral·lela a l’epífisi proximal en la seva vora medial o lateral (possibles marques vinculades a l’extracció de la 
pell de l’animal).

114. 3 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals, a la vora lateral de l’extrem distal (desarticulació).
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costelles, una vèrtebra lumbar, un fragment d’escàpula, dos extremitats distals de metàpode indeterminat 
(epifisats), un d’ells afectat per l’acció de les arrels, dos diàfisis d’os llarg, una fíbula esquerra gairebé 
sencera, i un fragment d’os del crani. De conill es van determinar tres restes formades per dos extremitats 
distals d’húmer esquerra (epifisades) una d’elles rosegada, i una ulna esquerra gairebé sencera.
Pel que fa a les restes no determinades aquestes estaven representades per una fragment de costella amb 
marques de tall115 i un d’os del crani d’animal de talla gran. De talla mitjana hi havia quatre fragments de 
costella, vuit fragments de vèrtebra indeterminada, una diàfisi d’os llarg i nou fragments d’os del crani. Els 
animals de talla petita estaven representats per seixanta restes compostes principalment per diàfisis d’os 
llarg amb vint i cinc restes, onze restes de costella, un fragment d’axis i setze fragments d’os del crani.

El reompliment (UE 4174) que constituïa el primer estrat no remogut del sector va proporcionar 89 restes 
de les que 87 van poder ser determinades. Els bovins estaven representats per vuit restes compostes per 
un fragment de cos de costella amb marques de tall116 i mossegades de carnívor, una fragment de vèrtebra 
cervical amb marques de tall117, un fragment de vèrtebra lumbar (procés transversal), una extremitat proximal 
de fèmur esquerra (proximal en curs d’epifisació), amb marques de tall118, d’un adult 1 (42 mesos), una 
diàfisi proximal de tíbia, un fragment d’os del carni (fragment de l’os lacrimal i fragment de l’os zigomàtic 
dret), una Pm4 superior dreta (+),concrecionada, d’adult 1 (30-48 mesos), i un fragment d’os del carni (os 
frontal). De cabra hi havia una fragment de coxal dret (acetàbul, coll ílium i Cresta ilíaca fragmentada), una 
falange I (epifisada), i una falange II (epifisada). D’ovella es van poder determinar dues restes compostes 
per una diàfisi proximal de metacarp i una falange III. Els ovicàprids eren els millor representats amb 21 
restes compostes per dos fragments de cos de costella, un d’ells amb traces d’arrels (grau 2) i l’altre amb 
marques de tall119. També hi havia una diàfisi d’húmer amb traces d’arrels, una diàfisi de radi dret d’un 
individu en estat fetal, una altra diàfisi de fèmur d’edat indeterminada, una diàfisi d’os llarg, una extremitat 
distal de fèmur dret (epifisat) afectada per les arrels i pertanyent a un individu adult (a partir de 42 mesos), 
dos diàfisis de fèmur esquerra, quatre diàfisis de tíbia, una d’elles pertanyent a un individu en estat fetal, 
una epífisi proximal de falange I (no epifisada) d’un animal jove (menys de 6-18 mesos). Pel que fa al crani 
hi havia diverses dents aïllades compostes per una M2 superior esquerra (+++) d’adult 2 (36-60 mesos), 
una M1 superior esquerra (+) de jove 2 (3-9 mesos), una M3 superior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), 
una M3 superior esquerra (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una M3 inferior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-
24 mesos), una M1 superior esquerra (+/o) de Jove 1 (3 mesos) i una incisiva 1 dreta. Els porcs estaven 
representats per quinze restes composts per una diàfisi de metàpode indeterminat de fetus, una diàfisi 
d’os llarg, un fragment d’os del sacre (faceta articular cranial en curs d’epifisació) amb marques de tall120, 
pertanyent a un individu adult (a partir de 48 mesos), un fragment de vèrtebra toràcica (procés espinal) 
amb concrecions i fissures, un altre fragment de vèrtebra toràcica (procés espinal) amb marques de tall121, 
un os del carp dret (humatum), una diàfisi distal de metàpode III o IV (no epifisat), una diàfisi proximal de 
fèmur esquerra (no epifisat) amb traces d’arrels i mossegades de carnívor, dos diàfisis proximals de tíbia 
dreta, una d’elles cremada parcialment. El carni estava representat per diverses dents aïllades com una 
incisiva 1 inferior dreta, una canina inferior dreta de femella, i un fragment de M3 inferior (la corona no és va 
conservar). També es va poder recuperar una mandíbula dreta (D4 +, M1 +/o) d’un jove 2 (6-9 mesos) i un 
fragment de cos del maxil·lar esquerra (D1) d’una individu jove (a partir de 3 mesos). Els animals salvatges 
estaven representats pels conills amb molt poques restes. Aquestes estaven compostes per una extremitat 
distal d’húmer dret (epifisat) de lagomorf, i de conill un os del sacre gairebé sencer (epifisat) i una extremitat 
distal d’húmer esquerra (epifisada).

Pel que fa a les restes determinades anatòmicament (NRND) aquestes van proporcionar catorze restes de 
la categoria talla mitjana compostes nou fragments de costella, una d’elles cremada totalment, un fragment 
de vèrtebra toràcica, i una esquitlla d’os del crani. Dins de la categoria talla petita s’hi van incloure vint restes 
compostes per cinc fragments de costella, un fragment de vèrtebra toràcica (procés espinal), onze diàfisis 
d’os llarg, una d’elles amb una forta acció de les arrels sobre la seva superfície (grau 3), una extremitat 
distal de fèmur, una diàfisi de tíbia afectada per l’acció dels rosegadors, i un fragment d’os del crani.

115. 1 estria, llarga, fina, transversal a la vora lateral o caudal (descarnament).

116. 1 estria, fina,curta, transversal a la vora caudal o cranial (descarnament).

117. 1 estria, fina, curta, obliqua sobre la vora ventral del tubèrcul transversal (descarnament).

118. 1 tall longitudinal que secciona tot el cap del fèmur (possible aprofitament del cap del fèmur per a la indústria en os).

119. 1 estria curta, fina, transversal a la vora cranial o caudal (descarnament).

120. 2 estries curtes, profundes, obliqües a la vora ventral just per sota de la faceta articular cranial (desarticulació).

121. 2 estries, fines, curtes, paral·leles, obliqües a la vora lateral dret del procés espinal (descarnament).
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Situat a l’oest del sector 4/9, nomes es conservava molt parcialment en una franja d’ aproximadament 
1,5 m. d’ample, que correspondria a la part oriental de l’habitació, definida pel mur M-324. Malgrat aquest 
inconvenient, es va poder detectar que el sector estava compartimentat en dues estances (4/18A al sud i 
4/18B al nord) a partir d’un envà de pedra (M-327) que apareixia recolzat perpendicularment contra M-324 
a l’alçada del terç anterior de la casa. Pel nord, es conserva també parcialment el mur de façana amb el 
carrer (M-320) en una longitud de 2,2 m. i quatre filades d’elevació (UE 4571).

A l’interior, la seqüència s’iniciava amb un gruixut reompliment de construcció (UE 4586), format per llims 
marrons i abundants restes de tovots, dins del qual va aparèixer una figureta fragmentada de terra cuita, 
corresponent al tòrax i l’inici de les extremitats d’un quadrúpede. A la part posterior de l’estança (sector 
4/18A) es va identificar un paviment (P-321) format de terra piconada (UE 4577) i un enllosat molt malmès 
(UE 4569). En relació amb aquest hi funcionava una llar (LL-326) que possiblement se situaria en la part 
central de l’àmbit.

En la sala o vestíbul de la part anterior (sector 18B), s’hi observava un primer enllosat (P-328) sense cap 
estructura relacionada. Aquest nivell experimentava una refacció, materialitzada per un reompliment d’argila 
i fragments de tovots (UE 4583), damunt del qual s’hi va col·locar un nou enllosat (UE 4582), lligat amb una 
capa d’argila verdosa (UE 4581) que el cobria parcialment. Completava la seqüència una capa potent de 
llims i argiles amb nombroses inclusions de pedres, tovots i materials de tot tipus (UE 4567=4568), que cal 
considerar amb prudència donat que presentava signes evidents de contaminacions modernes. Damunt 
d’aquest estrat s’observaven restes molt puntuals i fragmentàries d’un darrer paviment.

El nivell de neteja d’inici excavació en el testimoni centre-oest del jaciment (UE 4566), on s’hi conservaven 
puntualment restes molt malmeses i remogudes de paviment va proporcionar un total de 40 restes de 
les quals 18 van poder ser determinades. Els bovins només estaven representats per una Pm4 superior 
esquerra (+) d’un adult 1 (30-48 mesos). De cabra es van poder determinar dos Pm4 inferiors esquerra 
(+) d’adult 1 (24-36 mesos). D’ovella es van poder determinar quatre restes entre les que hi havia quatre 
extremitats distals d’húmer (dos dretes i dos esquerres, epifisades). Els ovicàprids estaven representats 
per quinze restes entre les que hi havia un cos de vèrtebra cervical (axis no epifisat), dos fragments de 
diàfisis de radi, dos diàfisis distals de fèmur dret (no epifisades), dos diàfisis de fèmur (sense lateralitzar), 
dos falanges I (no epifisades) d’ un animal juvenil (menys de 6-18 mesos), dos D4 inferiors esquerra 
(+) de jove 1 (uns 3 mesos), dos D3 superior dretes, i una molar indeterminada. Els porcs estaven molt 
infrarepresentats en aquest nivell, amb només dues restes compostes per una diàfisi d’húmer dret afectat 
per les arrels i amb marques de tall123, i una cos de mandíbula dreta (M2++, M3+/-), fissurada, amb traces 
d’arrels i marques de tall124, d’un adult 1 (24-36 mesos). De conill hi havia dos escàpules gairebé senceres 
dretes, i dos extremitats distals de fèmur dret (epifisades) d’adult (a partir dels 9 mesos). Pel que fa a les 
restes determinades a nivell anatòmic aquestes van proporcionar dos diàfisis d’os llarg d’animal de talla 
gran.

El reompliment (UE 4567) que segellava el darrer paviment conservat de Vilars II (P-321) va ser el que 
va proporcionar un major nombre de restes dins aquesta sector. De les 139 restes només 62 van poder 
ser determinades, restant 77 restes indeterminades. Els èquids hi eren presents amb una sola resta que 
corresponia a una Pm2 superior dreta. Els bovins estaven representats per cinc restes entre les que hi havia 
un fragment de cos de costella amb marques de tall125, el cos d’una ulna esquerra, una molar inferior (M1 o 
M2 +++) d’adult (a partir de 30 mesos), una incisiva inferior esquerra, i un fragment de cos de mandíbula. 
De cabra és va poder determinar una calcani dret (no epifisat prox.) d’un jove adult (menys de 24 mesos), i 
una banya dreta amb marques de tall126. D’ovella hi havia una extremitat distal d’húmer dret (epifisat) afectat 

122. Dins del volum de materials arqueofaunístics recuperats cal destacar la presència de restes de fetus d’èquids en context domèstic. En aquest 
cas es tracta de quatre restes que suposen un nombre mínim d’individus de 2 i repartides entre dues unitats estratigràfiques corresponents a la fase 
Vilars II (sectors 18A i 18B) i ubicades en el barri meridional de la fortalesa, la zona 4. La UE 4586 és un reompliment força gruixut i heterogeni 
relacionat amb la refacció general de la fase, previ a la construcció del primer paviment. La UE 4583 també constitueix un reompliment, però 
aquest cop relacionat amb la refacció del paviment P-328. D’aquesta manera, ambdós individus han estat recuperats dins de nivells de reompliment 
corresponents a tasques de preparació de paviments i sense cap fossa per a la seva deposició, tal i com succeeix amb dels altres casos detectats als 
Vilars.

123. 2 talls paral·lels, transversals a la vora lateral de la diàfisi (descarnament).

124. 3 talls, paral·lels, profunds i transversals a la vora ventral de la mandíbula a l’alçada de M2 (desarticulació o possible extracció de la llengua).

125. Un tall profund a la part distal del cos de la costella en la seva vora medial.

126. 4 Marques de tall a la base de la banya en la seva vora lateral, són molt llargues, profundes i transversals. Aquestes serien el reflex de la 
separació de la banya del carni.
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per l’acció dels rosegadors. També havia una extremitat distal de tíbia dreta (en curs d’epifisació) de jove 
adult (15-20 mesos). Els ovicàprids hi eren presents amb 25 restes entre les que hi havia una diàfisi de 
radi dret rosegat, una extremitat proximal de radi dret (epifisada), un fragment de coxal d’un individu en 
estat fetal, dos diàfisis de tíbia, una d’elles rosegada, una extremitat proximal de metacarp esquerra, dos 
diàfisis de metatars, i una falange I (en curs d’epifisació) d’un individu jove adult (6-18 mesos). El crani 
estava representat per diverses dents aïllades entre les que es va poder determinar una M2 inferior dreta 
(+++) d’adult 2 (36-60 mesos), una incisives inferiors, una M3 inferior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 
mesos), una M2 superior dreta (+) de jove adult (9-24 mesos), una M1 superior esquerra (+) de jove 2 (3-9 
mesos), dos M2 superiors esquerra (+/o) de jove 3 (uns 9 mesos), una M2 superior dreta (+) de jove adult 
(9-24 mesos), una molar indeterminada. També hi havia una mandíbula esquerra (Pm3, Pm4, M1++, M2+, 
M3 +/-) d’un jove adult 2 (18-24 mesos), una mandíbula dreta (Pm2, Pm3, Pm4, M1+++) d’adult 1 (24-36 
mesos), una fragment de cos de mandíbula esquerra (M1+) de jove 2 (3-9 mesos), dos fragments de cos 
de mandíbula, i un maxil·lar esquerra (Pm3, Pm4, M1++) de jove adult (9-24 mesos). El porc hi era present 
amb vint i tres restes entre les que es va poder determinar una fragment d’os del sacre amb marques de 
tall127, una vèrtebra toràcica (procés espinal), un fragment de cos d’escàpula esquerra, una diàfisi de fèmur 
esquerra amb traces de mossegada de carnívor, una epífisi proximal de tíbia dreta (no epifisada) d’un 
animal de menys de 42 mesos, una extremitat proximal de metatars III dret, quatre falanges I (III o IV) 
senceres, un astràgal dret i un os navicular dret, un fragment d’os del carni (occipital), una canina inferior 
esquerra de mascle, una incisiva superior esquerra, una incisiva inferior dreta, una canina inferior dreta de 
mascle, una Pm4 inferior, una Pm3 inferior esquerra, i una M1 inferior esquerra (+) de jove 2 (6-9 mesos). 
Del crani també dos fragments de cos de mandíbula i un maxil·lar esquerra (D4+++, M1+/o, M2+/o) de jove 
3 (uns 9 mesos).
Pel que fa a les espècies cinegètiques aquestes estaven representades pel conill amb només tres restes 
compostes per una escàpula esquerra, una extremitat proximal de tíbia esquerra, i un fragment de cos de 
maxil·lar esquerra.
Les restes no determinades eren molt escasses dins d’aquesta unitat amb només una vèrtebra cervical 
fissurada d’un animal de talla gran, on s’hi van poder identificar diverses marques de tall128.

La capa de terra verdosa (UE 4570) constituint el paviment (P-321) per sobre de les pedres de l’enllosat 
(UE 4569), va aportar 30 restes de les quals 15 van poder ser determinades. Els ovicàprids hi eren presents 
amb sis restes compostes per un maxil·lar esquerra (Pm2 i Pm3), una Molar superior esquerra (M1 o M2 
++), una Pm4 superior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una diàfisi de radi dret, una diàfisi de 
fèmur de lateralitat indeterminada. D’ovella es va poder identificar una falange II (epifisada). Els porcs eren 
la segona espècie millor representada amb cinc restes compostes per dos cossos d’ulna dreta una d’elles 
pertanyent a un individu menor de 36 mesos (no epifisada prox.). També hi havia una extremitat proximal 
de radi dret, una diàfisi de tíbia dreta, i un fragment de cos de mandíbula dreta. Els bovins també hi eren 
presents amb tres restes compostes per una falange I (epifisada) d’un adult (a partir dels 30 mesos), una 
costella amb marques de tall129, i un fragment de vèrtebra toràcica (procés espinal). Els animals salvatges 
estaven representats en aquest nivell per una sola resta de conill determinada com una extremitat distal de 
fèmur esquerra (epifisat) d’adult (a partir dels 9 mesos).

El nivell de neteja d’inici d’excavació (UE 4574) va proporcionar 74 restes de les que 25 van poder ser 
determinades. De boví hi havia un fragment de cos de vèrtebra lumbar amb marques de tall130, una Molars 
superior dreta (M1 o M2 +++) d’adult (30-96 mesos), i un fragment de molar superior indeterminat. D’ovella 
es va poder determinar una extremitat proximal de fèmur (epifisada), amb marques de tall131, d’un individu 
adult 1 (24-36 mesos), i una diàfisi i un calcani dret (no epifisat prox). Dins la categoria dels ovicàprids s’hi 
van identificar onze restes compostes per una diàfisi distal d’húmer, dos diàfisi de radi afectades per l’acció 
dels rosegadors, una diàfisi de tíbia esquerra d’un animal molt jove (0-3 mesos), una extremitat proximal 
de metatars dret, una extremitat distal de metatars, una diàfisi de metatars dret, dissolta, d’un individu en 
estat fetal, una falange I (epifisada) amb marques de tall132, una astràgal dret, una M2 inferior dreta (+/o) de 
jove 3 (uns 9 mesos), i un hioide. Els porcs també hi eren representats amb tres restes compostes per una 

127. Estava seccionat longitudinalment i només quedava la part del cos esquerra . A més te 2 talls a la vora ventral, són longitudinals, prims i llargs 
i poc profunds (esquarterament i descarnament).

128. 2 talls profunds i transversals al procés articular cranial. També hi havien diversos talls profunds i curts (desarticulació del crani).

129. 2 talls profunds i transversals al cos que ha seccionat la costella per la meitat (esquarterament secundari).

130. talls paral·lels, curts i transversals a la vora lateral (esquarterament).

131. 3 talls, fins, curts i paral·lels, a la vora caudal de l’epífisi distal (desarticulació).

132. Tall profund, aïllat i transversal a la vora palmar i a la zona medial de la diàfisi (extracció de la pell).
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costella amb traces d’arrels i marques de tall133, una falange I (II o V) rosegada i una canina inferior dreta de 
femella. Les espècies salvatges estaven representades pel conill amb una vèrtebra lumbar, una vèrtebra 
toràcica, un radi esquerra sencer d’adult (a partir dels 9 mesos), una falange I (epifisada), i un calcani dret. 
De llebre hi havia una fragment de l’aparell pelvià dret.

Dins el reompliment (UE 4583) amb moltes restes de tovots i relacionat amb una refacció del paviment 
P-328, al nord del sector s’hi van localitzar 63 restes de les que 30 van poder ser determinades. D’ovicàprid 
hi havia dos fragments de vèrtebra indeterminada, una diàfisi de radi, una extremitat proximal de radi dret (+ 
ulna), una diàfisi de radi dret, una extremitat distal de radi esquerra (no epifisat), fissurat i rosegat (grau 2), 
una extremitat proximal de metàpode indeterminat, una diàfisi de tíbia afectada per l’acció dels carnívors, 
una extremitat proximal de metatars esquerra, una diàfisi de metatars, dos falanges I (no epifisades) d’un 
animal jove (menys de 9 mesos), una falange II (epifisada), i una M1 superior dreta (+/o) de jove 1 (uns 3 
mesos). Quan va ser possible acotar més vam veure que hi havia una falange I (epifisada) d’un possible 
mascle de cabra (si tenim en compte la talla), i d’ovella una extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada), 
mossegada pels carnívors, i una extremitat distal de metacarp esquerra (epifisat) d’un animal adult (a 
partir dels 24 mesos). Els porcs hi eren representats amb un menor nombre de restes per un fragment 
de costella, amb traces d’arrels, una extremitat proximal de metàpode indeterminat atacat per les arrels i 
l’acció dels carnívors (grau 2), un metatars IV sense (epifisat) d’adult (a partir dels 24 mesos), i una falange 
I (III o IV no epifisada), que estava rosegada. 
pel que fa a les espècies salvatges aquestes estaven representades per vuit restes de conill compostes 
per dos húmers drets (epifisats) d’adult (a partir de 9 mesos), sos ulnes gairebé senceres (una dreta i 
l’altra esquerra) que no tenien l’olècran epifisat i per tant pertanyent a un animal juvenil (entre 2-3 mesos), 
un coxal esquerra sencer (epifisat), una extremitat proximal de fèmur esquerra (epifisat), una extremitat 
proximal de tíbia (epifisada) d’adult (a partir de 9 mesos), i una fragment de mandíbula esquerra (procés 
condilar i branca mandibular).

Sector 4/22

L’excavació superficial que és va dur a terme durant la campanya de 1999 a la zona 4 va confirmar que a 
l’oest del marge del testimoni, el barri de vivendes s’estenia sense variacions importants fins al carrer est-
oest (zona 14) que conduïa fins a la porta principal. La novetat més important d’aquella campanya va ser 
el poder constatar que (contràriament al que es pensava) les estances no es disposaven radialment, sinó 
que continuaven mantenint una disposició paral·lela que provocava una progressiva disminució de l’espai i 
la consegüent definició d’un sector de forma triangular al sud de la torre porta (T-319).
En relació amb aquesta zona va ser possible definir els diferents murs que funcionaven com a façana 
de les tres vivendes del barri habitacional adossat a la muralla (M-346 i M-351), l’arrencament de dos 
murs perpendiculars (M-348 i M -398) i un tercer pertanyent a un moment anterior (M-349). Aquests murs 
corresponien a les parets mitgeres que definien els sectors 22, 23 i 24, tots ells coberts pel nivell superficial 
UE 1040.
En concret el sector 4/22 era el més occidental dels que es van poder identificar a l’est del testimoni. Conegut 
només parcialment limitava a l’est amb el sector 4/23 (M-348, UE 4592). L’única unitat estratigràfica que 
s’havia excavat fins a dia d’avui134 era la UE 4674 que encara estava força remoguda, juntament amb la UE 
4676 que va ser descrita com un primer nivell excavat en el conjunt del sector que també estava remogut. 

FS-1091 (UE 4827)

Les tasques d’excavació dutes a terme durant la campanya del 2011 van posar al descobert una fossa 
(FS-1091) que contenia les restes d’una ovella. Sembla que aquest fet se situaria a la vora del mur de 
façana d’aquesta estança, tot i que els ossos van aparèixer lleugerament desplaçats com a conseqüència 
dels factors post deposicionals. Aquestes afectacions no van afectar excessivament el conjunt original que 
seguia mantenint les connexions anatòmiques de les extremitats.
Aquest dipòsit, que estava format per un total de 68 restes, estava compost pel crani sencer, els dos peus 
posteriors i la ma anterior dreta. A partir d’aquests ossos es va determinar una forquilla d’edat (18-24 
mesos: jove adult 3) que situaria a l’individu en el seu òptim carni (veure punt 6.3.2). 

133. 1 tallet transversal al cos a la part distal (descarnament).

134. Justament aquest any s’ha reprès l’excavació d’aquest sectors de la zona 4 a l’est del testimoni dels quals encara no disposem de la informació 
treballada degut als treballs encara en curs.



240

4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars II (550/525-450/425 aC)

Sector 4/24

Aquest sector fou identificat durant les intervencions realitzades en el pla d’ocupació dut a terme entre els 
anys 2001 i 2002. Així mateix, durant la campanya d’excavacions de l’any 2004 també es va realitzar una 
actuació puntual en l’extrem nord d’aquesta estança en el marc dels treballs de delimitació de la xarxa viària 
i dels espais d’hàbitat en la part centreoccidental de la fortalesa. 
Presentava una estructura arquitectònica de planta rectangular d’orientació nord-sud amb unes dimensions 
aproximades de 10 m de llargada per uns 2’5 m d’amplada. Estava separat per murs mitgers, que es 
recolzaven a la muralla MU-35 i comunicaven amb el carrer perimetral (sector 5/7). D’aquesta manera, el 
sector 4/24 estava situat entre el sector 4/25, a l’est, i el sector 4/32, a l’oest. Estava delimitat per la muralla 
MU-35, al sud, i els murs mitgers M-862 (UE 4781: elevació), a l’est, i M-847 (UE 4775: elevació) a l’oest. 
No es va poder identificar el mur de façana, probablement desaparegut pel profund arrasament agrícola.
Durant l’excavació de 2002 es va identificar un nivell argilós de reompliment heterogeni (UE 4724) que 
apareixia en la totalitat de la seva superfície encara molt afectat pels treballs agrícoles. A l’est, contra el 
parament occidental del mur mitger que separa ambdós sectors, s’intuïa una mena de banc corregut o 
estructura feta amb tovots disposats horitzontalment que no es va poder delimitar completament. Per la 
seva banda, al fons de l’estança i contra el parament intern de la muralla (UE 3151) hi havia una estructura 
adossada, de forma més o menys rectangular, construïda mitjançant unes pedres dretes clavades 
verticalment que no fou excavada.

En aquest sector només l’estrat remogut (UE 4725) en el conjunt del sector, sota un nivell superficial UE 
1057, i cobrint un paviment verd va proporcionar restes de fauna. De les 22 restes recuperades, 19 van 
poder ser determinades.
Els èquids hi eren presents amb una sola resta que corresponia a una incisiva decídua (+++), fissurada 
i descamada. Com que la dent estava molt malmesa i no ens va permetre determinar quina era l’edat de 
l’individu tindria una forquilla molt amplia podent anar d’un a 48 mesos, ja que fins als 54 mesos no tenen tots 
els incisius definitius. Els bovins estaven representats per dues restes, una fragment de vèrtebra cervical 
(procés articular cranial i caudal i un fragment faceta articular caudal), i un fragment de molar indeterminat. 
D’ovicàprid hi havia vuit restes compostes per un fragment de vèrtebra cervical (procés articular cranial i 
caudal dret) d’un individu en estat fetal, una diàfisi distal d’húmer afectat per l’acció dels carnívors, una 
diàfisi de radi esquerra descamat de fetus, tres diàfisis d’os llarg, un fragment de cos de mandíbula, i un 
fragment d’os del crani (part basilar de l’os occipital). D’ovella és va poder determinar una extremitat distal 
de metàpode (epifisat) d’un animal adult (a partir dels 24 mesos). Les espècies salvatges només estaven 
representades per un fragment de coxal dret (acetàbul i ísquium gairebé sencer) de conill.
Les restes no determinades van proporcionar un fragment de cos de costella, amb traces d’arrels i fissures, 
i un cos de vèrtebra indeterminada d’animal de talla gran. De talla mitjana hi havia un cos de costella amb 
traces d’arrels, i de talla petita dos cossos de costella, una d’elles amb marques de tall135, i un fragment de 
vèrtebra indeterminada fissurada.

Sector 4/25

Aquest sector fou identificat durant les intervencions realitzades en el pla d’ocupació dut a terme entre els 
anys 2001 i 2002. Així mateix, durant la campanya d’excavacions de l’any 2004 també es va realitzar una 
actuació puntual en l’extrem nord d’aquesta estança en el marc dels treballs de delimitació de la xarxa viària 
i dels espais d’hàbitat en la part centreoccidental de la fortalesa. 
Presentava una estructura arquitectònica de planta rectangular d’orientació nord-sud amb unes dimensions 
aproximades de 10 m de llargada per uns 2’5 m d’amplada, estava separat per murs mitgers, que es 
recolzaven a la muralla MU-35 i comunicaven amb el carrer perimetral (sector 5/7).
Aquest sector corresponia a la zona més propera a la bateria d’habitatges restaurats de la zona 4. Es 
localitzava entre la bateria restaurada de cases de la zona 4, a l’est, i el sector 4/24, a l’oest i estava 
delimitat per la muralla MU-35 al sud, el mur de façana M-686 (UE 4729: elevació), al nord, i el mur mitger 
M-862 (UE 4781: elevació), a l’oest. Aquest mur estaria construït sobre la elevació de un altre més antic i es 
relacionaria amb alguns fragments de paviment argilós de color verd identificats parcialment en el conjunt 
del sector. Com en el cas anterior, l’excavació roman aturada sobre una capa heterogènia de reompliment 
formada per una barreja de pedres i argila molt compacta (UE 4725) que recorda els rebliments constructius 
documentats entre les fases Vilars I i Vilars II.

135. 2 estries, fines, curtes, paral·leles i obliqües a la vora cranial o caudal de la costella (descarnament).
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En general aquest sector acumulava molt poques restes arqueofaunístiques que es concentraven en dos 
nivells. El primer un reompliment/enderroc (UE 4724) amb tovot i en el conjunt del sector, sota la UE 1057, 
va proporcionar 8 restes determinades. Els ovicàprids hi eren presents amb quatre restes entre les que hi 
havia una diàfisi d’húmer dret de d’un individu en estat fetal, dos diàfisis de metàpode indeterminat afectats 
per l’acció dels carnívors, i tres diàfisis d’os llarg. Els èquids també estaven presents en aquest nivell amb 
tan sols una resta que corresponia a una Pm2 inferior (+++) d’ adult (48-96 mesos). 

El nivell de restes de material constructiu (UE 4728) en l’alineació amb M-686 també va proporcionar 8 
restes totes elles determinades. Els ovicàprids hi eren presents amb un fragment d’escàpula esquerra 
(coll i arrencament del cos), amb traces d’arrels i rosegat, d’un individu en estat fetal, una extremitat 
proximal de fèmur dret (en curs d’epifisació) d’adult1 (24-36 mesos), i una diàfisi de fèmur de lateralitat 
indeterminada que tenia traces d’arrels. Pel que fa a les espècies salvatges també hi eren representades 
amb una fragment d’ulna esquerra de llebre, i una extremitat proximal de radi dret, amb fissures, de conill. 
Cal dir també que es van comptabilitzar en aquesta unitat dues restes de microfauna (fèmur dret i fragment 
de coxal) i una diàfisi d’os llarg indeterminat d’un animal de talla petita. 

El carrer sud (zona 5)         

Fig. 4.78 - Taula de quantificació, a partir de l’NRD, de les diferents especies aparegudes en els diferents sectors de la zona 5 (fase Vilars II).

Sector 5/1

Aquest sector era el que incloïa els nivells corresponents a la refacció pròpia de Vilars II. Es tractava 
d’una capa de preparació (UE 5018) i d’un enllosat posterior (P-34).136 Tanmateix és van poder identificar 
parcialment petites refaccions a la part nord del carrer (UE 5019 i 5010).

Val la pena apuntar que exceptuant els nivells de Vilars II, pràcticament horitzontals, la resta de nivells de 
circulació presentaven una doble pendent vers el nord i vers l’oest.

El reompliment (UE 5018) relacionat amb una refacció del carrer va proporcionar 33 restes totes elles 
determinades. De cabra és van poder determinar cinc restes compostes per una falange I (no epifisada) 
afectada per l’acció dels rosegadors, una mandíbula esquerra (Pm3 (+/o)/ Pm4+/ M1++) d’un jove adult 
3 (18-24 mesos), una mandíbula dreta (D4 ++) de jove 2 (3-9 mesos), una mandíbula dret (D4(+/o)/ M1-) 

136. Aquest sector és el que segueix al sector 5/4 per a la fase Vilars I i 5/5 per a la fase Vilars 0 consecutivament.

Zona 5
Vilars II NRD %NRD NRD %NRD NRD %NRD

O/C 11 44,0 29 60,4 5 71,4 45
OVAR 1 4,0 5 10,4 0,0 6
CAHI 5 20,0 0,0 0,0 5
Total O/C 17 68,0 34 70,8 5 71,4 56
SUDO 4 16,0 10 20,8 2 28,6 16
BOTA 1 4,0 3 6,3 0,0 4
EQCA 1 4,0 0,0 0,0 1
CAFA 0,0 0,0 0,0 0
CEEL 0,0 0,0 0,0 0
DADA 0,0 0,0 0,0 0
ORCU 1 4,0 1 2,1 0,0 2
LEPUS 1 4,0 0,0 0,0 1
NRD Total 25 48 7 80
TP 0,0 4 44,4 4
TM 0,0 4 44,4 4
TG 3 100,0 1 11,1 4
Total NRND 3 9 0 12
Total NR Indet 5 13 0 18
TOTAL 33 70 7 110

Sect 1 Sect 2 Sect 3 Total taxó
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d’un animal molt jove (0-3 mesos), i un fragment de crani esquerra (fragment de temporal, just el que 
ocupa l’arrencament de la banya on hi ha també gran part de l’orbital, també hi ha el temporal fragmentat) 
de mascle d’edat indeterminada, a més aquest crani tenia marques de tall just a la base de la banya que 
evidencia que la banya va ser tallada. D’ovella és va determinar una metacarp dret (epifisat) d’un individu 
adult (a partir de 24 mesos) amb una alçada de la creu aproximada d’uns 60,1 cm. 

Els ovicàprids hi eren presents amb onze restes compostes per un fragment de costella amb marques 
de tall137, dos fragments de vèrtebra lumbar, un fragment de cos de vèrtebra toràcica, una diàfisi d’húmer 
esquerra d’un individu en estat fetal, una diàfisi de radi dret afectat per l’acció dels rosegadors i dels 
carnívors, una diàfisi d’os llarg, una diàfisi de fèmur, dos diàfisis de tíbia esquerra, una d’elles pertanyents a 
un individu en estat fetal, una M3 superior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos). De porc es van identificar 
quatre restes compostes per tres fragments d’escàpula i una incisiva 1 decídua inferior esquerra d’un 
animal jove (6-12 mesos). Els èquids també hi eren presents amb un fragment d’os del crani (fragment 
de frontal amb orbital esquerra) amb marques de tall138, i els bovins amb un calcani dret gairebé sencer 
(epifisat), amb concrecions i marques de tall139, d’un animal adult (a partir dels 36 mesos). Les espècies 
salvatges estaven representades per una extremitat distal de fèmur esquerra (epifisat) fissurat i amb traces 
d’arrels, i un radi esquerra gairebé sencer (proximal en curs d’epifisació) de llebre també afectat per les 
arrels i amb marques de tall140.

Les restes no determinades només estaven representades per un fragment de cos de costella, fissurat i 
mossegat per carnívors, d’un animal de talla gran.

Sector 5/2
L’excavació d’aquest espai de circulació que discorria davant de la zona 4 va ser molt puntual, afectant 
exclusivament uns 2,5 m. del seu traçat. 

Al llarg d’aquest període el carrer estava delimitat per la façana del sector 4/18 al sud (M-320) i els murs 
(M-360 i M-361) de la zona 6 (sector 6/16) al nord. 

El darrer nivell de circulació assolit (P-322) corresponia a un enllosat que possiblement es corresponia 
amb el paviment de característiques similars (P-34) excavat durant campanyes anteriors en el sector 5/1. 
Damunt d’aquest nivell es van documentar molt puntualment altres dos enllosats (UE 5040 i 5039) que 
palesaven l’ús perllongat d’aquesta via i responien a successives refaccions. 

La neteja d’inici de campanya de 1998 (UE 5038) va proporcionar 70 restes de les que 57 van poder ser 
determinades. D’ovella hi havia una extremitat distal de fèmur esquerra (no epifisat), fissurat i rosegat, 
un metacarp esquerra gairebé sencer, afectat per concrecions, dissolució i rosegat. També és va poder 
determinar una falange I sencera (epifisada) amb marques de tall141, un astràgal esquerra amb marques 
de tall142, i una D4 inferior dreta (++) de jove 3 (uns 9 mesos). Els ovicàprids estaven representats per vint i 
nou restes compostes per una costella gairebé sencera, una diàfisi distal d’húmer, que tenia una coloració 
fosca, estava alterat i també tenia traces d’arrels. També hi havia dos fragments de cos d’escàpula, un 
d’ells alterat i amb una coloració fosca, una diàfisi de fèmur dreta, alterat i amb traces d’arrel, una diàfisi de 
metatars amb mossegades de carnívor, un calcani gairebé sencer, amb traces d’arrel i dissolt, d’un individu 
en estat fetal, una M3 superior dreta (+/o), fissurada i concrecionada, d’un jove adult 3 (18-24 mesos), dos 
molars superiors indeterminats, una Pm3 superior (+) esquerra, una mandíbula esquerra (M2+, M3+/-), 
afectada per les arrels, els carnívors i descamada (grau 2), d’un animal jove adult 2 (18-24 mesos), un 
procés condilar de mandíbula esquerra fissurat, un fragment de crani dret (os zigomàtic) fissurat, i quinze 
diàfisis d’os llarg amb diverses alteracions (traces d’arrels, fissures, dissolució, descamació, carnívors i dos 
d’elles amb una coloració fosca) de grau 2.

Els porcs també hi eren presents amb deu restes compostes per una diàfisi de tíbia esquerra de fetus, dos 
falanges I (III o IV no epfisades), una falange I (II o V epifisada), una canina inferior dreta de mascle adult (a 
partir de 18 mesos), un fragment de canina inferior dreta, una mandíbula dreta (Pm1+/o, Pm2+/o, Pm3+/o) 

137. 3 estries, fines, curtes, obliqües al llarg del cos de la costella (descarnament).

138. Un tall profund, curt i longitudinal paral·lel a l’orbital al bord dorsal (possiblement fruit de l’extracció de la pell).

139. Llevament cortical a la vora dorsal del calcani, sembla que també hi hagi un tall que ha seccionat el sustentaculum (Desarticulació).

140. 7 estries, curtes, fines, paral·leles entre elles, transversals just per sota de l’articulació proximal en el seu bord cranial (desarticulació).

141. 2 estries, fines, llargues i longitudinals, al llarg de la vora medial de la diàfisi però també tocant lleugerament l’epífisi proximal. També hi havia 
un tall profund a la vora medial que va de baix a dalt tocant la diàfisi proximal i l’epífisi proximal (desarticulació i/o extracció de la pell).

142. 2 tallets, fins, curts, transversals, al bord cranial/lateral de l’articulació distal del talús (desarticulació).
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descamada i fissurada, d’una femella jove adulta 3 (15-18 mesos), un fragment de cos de mandíbula dreta 
(espai de M3) concrecionada, i dos fragments de crani (os temporal dret i os zigomàtic esquerra). Els 
bovins estaven representats per tres restes compostes per un fragment de cos de vèrtebra toràcica (en curs 
d’epifisació), afectada per l’acció dels carnívors i amb marques de tall143, d’un animal adult 2 (54 mesos), una 
falange III, i una M3 inferior esquerra (+) d’adult 1 (30-48 mesos). Les espècies salvatges només estaven 
representades per una extremitat distal d’escàpula dreta (epifisada), descamada i amb traces d’arrels.

Pel que fa a les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg (afectada per l’acció 
dels carnívors) d’un animal de talla gran, dos fragments de costella, fissurats i descamats i dos diàfisi d’os 
llarg d’animal de talla mitjana. De talla petita hi havia tres fragments de cos de costella i un procés espinal 
de vèrtebra lumbar.

En general el conjunt d’aquest nivell estava força afectat pels diversos agents tafonòmics i/o post 
deposicionals, un 66,7% de les restes presentava algun tipus d’afectació que anava des de la descamació 
(8,8%), l’ alteració de la cortical (8.8%), concrecions (5,3%), dissolucions (8,8%), carnívors (14%), fissures 
(15,8%), i arrels (29,8%), l’acció antròpica hi era molt poc present amb quatre ossos amb marques de 
tall i cap os cremat. Segurament cal atribuir aquesta major alteració del conjunt als treballs agrícoles que 
haurien afectat aquest nivell deixant part dels materials exposats a l’acció dels elements. 

Sector 5/3
Aquest sector tan sols va proporcionar 7 restes determinades dins la UE 5010. Aquestes estaven compostes 
per cinc restes d’ovicàprid entre les que hi havia una diàfisi de radi dret, dos costelles fissurades i amb 
traces d’arrels, una diàfisi de metàpode amb mossegades de carnívor, i una diàfisi d’os llarg. De porc hi 
havia una diàfisi proximal de tíbia dreta (no epifisada) fissurada, i un cos de costella fissurat i amb marques 
de tall144.

L’espai central (zona 6) 

Sector 6/3

L’espai definit durant la fase Vilars IIa pels sectors 28 i 29 fou remodelat en la fase Vilars IIb a partir de 
l’obliteració del mur M-450. Aquest es va inutilitzar i s’integrà en un paviment donant lloc a una gran estança 
d’ aproximadament 7 m. de llargada per 4’50 d’amplada. Aquest espai estava definit pels murs M-73 al 
nord (elevació UE 6017), M-301 (elevació UE 6096) i M-418 (elevació UE 6224) al sud, M-84 (elevació UE 
6024) a l’est i M-28 (elevació UE 6005) a l’oest. Aquest gran espai estava compartimentat per un petit mur, 
M-432 (elevació UE 6177) que definia els dos espais diferenciats: el sector 3a i el sector 3b. Així mateix, 
durant aquesta fase es va produir una nova remodelació a partir de la construcció d’un altre mur força més 
significatiu, el M-83 (elevació UE 6022). Amb aquesta estructura es partia la gran estança i es definia d’una 
banda el sector 3c, entre els murs M-83 i M-432, i el sector 5, entre els murs M-83 i M-84. Al llarg de la fase 
Vilars II aquest sector pateix diverses refaccions i compartimentacions (veure apartat 4.1.7.4) que tan sols 
van deixar restes de fauna en un nivell que constituïa la primera capa encara remoguda (UE 60121) a l’oest 
del mur M-83. Dins aquest es van poder recuperar 78 restes de les que 72 van poder ser determinades. 

Els ovicàprids eren els millor representats amb trenta set restes compostes per un os del carp dret dissolt, 
una diàfisi distal d’húmer dret, una diàfisi de radi dret mossegada pels carnívors i dissolta, dos fragments 
de diàfisi de radi esquerra, un fragment de diàfisi de radi de lateralitat indeterminada afectada per l’acció 
dels carnívors, un fragment de cos d’escàpula dreta, tres diàfisis distals de metàpode indeterminat (una 
d’elles mossegada per carnívors), una extremitat proximal de fèmur esquerra (epifisat) d’adult (a partir dels 
24 mesos), dos diàfisis de metatars (una d’elles amb mossegades de carnívor), fos fragments de banya, 
un Pm4 superior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M2 superior dreta (++) d’adult 1 (24-36 mesos), 
una M1 superior dreta (+++) concrecionada, d’un animal adult 1 (24-36 mesos), una M3 superior dreta (++) 
d’adult 2 (36-60 mesos), una M3 inferior dreta (+/o) concrecionada, d’un jove adult 3 (18-24 mesos), dos M1 
inferiors dretes (+) de jove 2 (3-9 mesos), una M2 inferior esquerra (++) d’adult 1 (24-36 mesos), una M1 
inferior trencada (+/o) de jove 1 (uns 3 mesos), tres fragments de cos de mandíbula (un d’ells amb traces 
143. 1 tall, llarg, semi profund i longitudinal, a la vora lateral del cos de la vèrtebra (descarnament).

144. Un llevament cortical a la vora caudal del cos distal de la costella. També té un parell d’estires, fines, curtes, desorganitzades i transversals, a la 
vora caudal i lateral de la zona central del cos de la costella (descarnament).
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Zona 6

Vilars II NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD %

O/C 37 68,5 299 72,2 55 77,5 51 70,8 73 43,7 29 64,4 75 68,2 46 63,0 90 62,1 16 34,0 771

OVAR 1 1,9 28 6,8 5 7,0 5 6,9 10 6,0 4 8,9 5 4,5 2 2,7 6 4,1 4 8,5 70

CAHI 5 9,3 12 2,9 2 2,8 1 1,4 9 5,4 1 2,2 4 3,6 1 1,4 6 4,1 0,0 41

Total O/C 43 79,6 339 81,9 62 87,3 57 79,2 92 55,1 34 75,6 84 76,4 49 67,1 102 70,3 20 42,6 882

SUDO 6 11,1 43 10,4 1 1,4 10 13,9 34 20,4 5 11,1 15 13,6 15 20,5 20 13,8 19 40,4 168

BOTA 5 9,3 18 4,3 6 8,5 2 2,8 35 21,0 5 11,1 5 4,5 8 11,0 7 4,8 7 14,9 98

EQCA 0,0 5 1,2 0,0 0,0 1 0,6 0,0 2 1,8 0,0 4 2,8 1 2,1 13

CAFA 0,0 1 0,2 1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

CEEL 0,0 1 0,2 0,0 2 2,8 1 0,6 0,0 0,0 1 1,4 0,0 0,0 5

DADA 0,0 1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

ORCU 0,0 4 1,0 1 1,4 1 1,4 4 2,4 1 2,2 1 0,9 0,0 12 8,3 0,0 24

LEPUS 0,0 2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2,7 0,0 0,0 0,0 5

NRD Total 54 414 71 72 167 45 110 73 145 47 1198

TP 8 44,4 44 61,1 39 70,9 2 20,0 35 44,9 0,0 8 61,5 21 84,0 22 62,9 5 31,3 184

TM 6 33,3 10 13,9 7 12,7 6 60,0 11 14,1 0,0 3 23,1 3 12,0 5 14,3 3 18,8 54

TG 4 22,2 18 25,0 9 16,4 2 20,0 32 41,0 3 100,0 2 15,4 1 4,0 8 22,9 8 50,0 87

Total NRND 18 72 55 10 78 3 13 25 35 16 325

Total NR Indet 6 77 30 1 30 9 10 2 11 7 183

TOTAL 78 563 156 83 275 57 133 100 191 70 1706

Sect 13 Total taxóSect 17Sect 3 Sect 4 Sect 5 Sect 6 Sect 7 Sect 9 Sect 10 Sect 12

NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD %

O/C 8 72,7 1 16,7 25 73,5 0,0 52 53,1 101 77,1 62 72,1 12 75,0 60 75,9 57 55,9 378

OVAR 0,0 2 33,3 1 2,9 0,0 3 3,1 5 3,8 5 5,8 2 12,5 7 8,9 6 5,9 31

CAHI 0,0 0,0 2 5,9 0,0 0,0 0,0 1 1,2 0,0 1 1,3 1 1,0 5

Total O/C 8 72,7 3 50,0 28 82,4 0 0,0 55 56,1 106 80,9 68 79,1 14 87,5 68 86,1 64 62,7 414

SUDO 2 18,2 1 16,7 5 14,7 3 75,0 22 22,4 14 10,7 13 15,1 2 12,5 8 10,1 25 24,5 95

BOTA 1 9,1 2 33,3 1 2,9 1 25,0 14 14,3 2 1,5 3 3,5 0,0 3 3,8 0,0 27

EQCA 0,0 0,0 0,0 0,0 4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

CAFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

CEEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

DADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ORCU 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2,0 8 6,1 2 2,3 0,0 0,0 13 12,7 25

LEPUS 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2

NRD Total 11 6 34 4 98 131 86 16 79 102 567

TP 0,0 0,0 4 21,1 0,0 22 39,3 10 58,8 4 30,8 3 75,0 37 86,0 7 58,3 87

TM 6 42,9 1 5,6 7 36,8 1 100,0 8 14,3 2 11,8 5 38,5 1 25,0 2 4,7 3 25,0 36

TG 8 57,1 17 94,4 8 42,1 0,0 26 46,4 5 29,4 4 30,8 0,0 4 9,3 2 16,7 74

Total NRND 14 18 19 1 56 17 13 4 43 12 197

Total NR Indet 3 17 8 3 0 7 22 60

TOTAL 25 27 53 5 171 156 102 20 129 136 824

Sect 18 Sect 20 Sect 21 Sect 22 Sect 23 Sect 32 Sect 33 Sect 34 Total taxóSect 38 Sect 39

Zona 6

Vilars II NRD % NRD % NRD % NRD % NRD %

O/C 9 75,0 12 44,4 12 48,0 2 28,6 4 66,7 39

OVAR 1 8,3 2 7,4 1 4,0 2 28,6 0,0 6

CAHI 0,0 1 3,7 2 8,0 0,0 0,0 3

Total O/C 10 83,3 15 55,6 15 60,0 4 57,1 4 66,7 48

SUDO 0,0 7 25,9 8 32,0 1 14,3 1 16,7 17

BOTA 1 8,3 0,0 1 4,0 2 28,6 1 16,7 5

EQCA 0,0 1 3,7 0,0 0,0 0,0 1

CAFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

CEEL 0,0 1 3,7 0,0 0,0 0,0 1

DADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ORCU 1 8,3 3 11,1 1 4,0 0,0 0,0 5

LEPUS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

NRD Total 12 27 25 7 6 77

TP 1 100,0 1 50,0 0,0 2 66,7 4

TM 0,0 1 50,0 1 100,0 0,0 2

TG 0,0 0,0 0,0 1 33,3 1

Total NRND 1 2 1 0 3 7

Total NR Indet 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 29 26 7 9 84

Total taxóSect 4 i 9Sect 40 Sect 41 Sect 42 Sect ?

Fig. 4.79 - Taula de quantificació, a partir de l’NRD, de les diferents especies aparegudes en els diferents sectors de la zona 6 (fase Vilars II).
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Fig. 4.80 - Planta de la zona 6 per a la fase Vilars II on es detalla la localització dels dipòsits sota paviment.
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d’arrels i fissures), un maxil·lar esquerra (Pm2+/o, Pm3+/o, Pm4+/o ) de jove adult 3 (18-24 mesos), i nou 
diàfisis d’os llarg. D’ovella hi havia una mandíbula esquerra (Pm2+/o, Pm3++, Pm4+++, M1T) d’adult 2 (36-
60 mesos). De cabra es van poder identificar cinc restes compostes per una falange III, una banya esquerra 
gairebé sencera amb concrecions i mossegades de carnívor, una banya dreta gairebé sencera fissurada 
i amb marques de tall, una mandíbula dreta (D4+++) de jove 3 (uns 9 mesos), i una altra mandíbula dreta 
(Pm2+/-, Pm3+/o, Pm4+/-, M1++, M2+, M3+/-) de jove adult 2 (18-24 mesos).
Els porcs hi eren presents amb sis restes compostes per una vèrtebra lumbar gairebé sencera (epifisada) 
d’un animal adult (a partir dels 48 mesos) i en la qual s’hi van poder identificar marques de tall145, una 
extremitat proximal de radi dret amb mossegades de carnívor i traces d’arrel, una diàfisi proximal de tíbia 
esquerra, un calcani esquerra mossegat pels carnívors, dos fragments d’os del crani dret (Os temporal + 
fragment d’os zigomàtic, i un còndil occipital). Els bovins també hi eren presents amb cinc restes totes elles 
pertanyents a l’esquelet cranial. Hi havia una M3 superior esquerra (++) d’adult 2 (48-96 mesos), una M1 
superior esquerra (+++) d’adult 1 (30-48 mesos), una Pm4 superior esquerra (++) d’adult 2 (48-96 mesos), 
un fragment de mandíbula dreta (procés coronoide i condilar) amb marques de tall146, i un fragment de cos 
de maxil·lar de lateralitat indeterminada.
Les restes no determinades estaven compostes per dos fragments de diàfisi d’os llarg, un fragment de 
vèrtebra indet., i un fragment d’os del crani (os frontal) del grup talla gran. Del grup talla mitjana hi havia 
sis restes compostes per un fragment de cos de costella, un fragment de cos d’escàpula, dos diàfisis d’os 
llarg mossegades pels carnívors, i dos diàfisis de fèmur. Finalment els animals de talla petita també hi eren 
presents amb vuit restes compostes per cinc fragments de costella, una diàfisi d’húmer fissurada, i dos 
diàfisis d’os llarg afectades per l’acció dels carnívors.

Sector 6/4

Durant la campanya de 1991 es van començar a excavar els nivells que quedaven per sota de les unitats 
superficials. D’aquesta manera el primer nivell que es va poder identificar en aquest sector un nivell de 
reompliment (UE 6045=6043=6044) d’argila, graves encara remogut, al nord-est del sector, per l’acció de 
l’arada. Just per sota de l’anterior es va identificar una capa (UE 6018) encara parcialment remoguda que 
cobria els sectors 4 i 9. 
Damunt de la seqüència del sector 10 (campanya 1992) hi havia un nivell de reompliment (6046) per la 
construcció de Vilars IIb, l’existència de dos murs M-176, que limitaven l’est del sector, i M-181 que feia el 
mateix en direcció sud. 
Aquest sector enregistrat dins la zona 6, corresponia en realitat en una fase més antiga a l’espai central 
(zona 7), fenomen que ja s’havia detectat en la campanya de l’any 2000.
Contra M-73 es van excavar els nivells (UE 6253, 6254) i contra M-72, el nivell (UE 6255). Tots ells estaven 
per sobre d’un nivell de graves (UE 6320=6210), que constituïa el primer possible nivell d’ús detectat 
en el sector. Aquest estava parcialment cobert per un reompliment amb abundant material ceràmic (UE 
6318=6125).

El nivell de reompliment (UE 6045) contenia 25 restes de les que 24 van poder ser determinades. Entre 
aquestes hi havia onze restes d’ovicàprid compostes per una ulna esquerra amb traces d’arrel, tres diàfisis 
d’os llarg (una d’elles mossegada i l’altra amb marques d’arrels de grau 3), una diàfisi de tíbia amb traces 
d’arrels de grau 2, una M1 superior esquerra (+/o) de jove 1 (uns 3 mesos), una M1 superior dreta (+), amb 
una coloració marró fosca, de jove 3 (uns 9 mesos), una M3 superior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 
mesos), una molar inferior esquerra (M1 o M2 +), una Pm4 superior de lateralitat indeterminada (+/-) de jove 
adult 2 (18-24 mesos), i un maxil·lar esquerra fissurat (Pm3+/o, Pm4+/o, M1+, M2+) de jove adult 3 (18-24 
mesos). Els porcs estaven representats per cinc restes compostes per un fragment de cos de costella, una 
diàfisi distal de tíbia (no epifisada), una falange I (II o V no epifisada), un calcani esquerra dissolt i alterat de 
grau 4, que també tenia unes taques vermelles (possiblement d’òxid de ferro), i un fragment de mandíbula 
(galta). Els cànids només estaven representats per una M1 superior dreta fissurada.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia tres restes de la categoria talla gran que estaven compostes 
per un fragment de costella mossegada i amb marques d’arrels, un fragment de vèrtebra toràcica fissurada, 
descamada i amb traces d’arrels de grau 2, i un fragment de diàfisi de metàpode indeterminat. Els animals 
de talla mitjana hi eren presents amb dos diàfisis d’os llarg amb dissolucions, alteracions i fissures de grau 
4. Finalment els animals de talla petita van proporcionar un fragment de cos d’atlas, i una esquitlla de banya.
Un segon nivell de reompliment (UE 6046) va proporcionar 96 restes de les 86 van poder ser determinades. 

145. 2 talls que han seccionat transversalment els dos processos transversals de la vèrtebra en fresc (esquarterament).

146. Hi han 4 tallets, curts paral·lels entre ells i transversals a la vora medial una mica més avall del procés coronoide (desarticulació).



247

4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

De cabra hi havia una Pm4 inferior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una Pm3 inferior dreta 
(++), i una mandíbula dreta (M2+/-, M1+, D4++) de jove 3 (uns 9 mesos). D’ovella es va poder determinar 
un axis gairebé sencer amb marques de tall147, una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat), amb 
mossegades de carnívor i traces d’arrels, una altra extremitat distal d’húmer esquerra (epifisada), amb 
traces d’arrels i marques de tall148, una extremitat proximal de metatars dret, una falange I (epifisada), un 
astràgal esquerra, i una mandíbula esquerra (Pm4++) d’adult 2 (36-60 mesos). D’ovicàprid hi havia trenta 
sis restes compostes per dos diàfisis de radi esquerra, amb traces d’arrels i fissures (grau 2), quatre diàfisis 
de metàpode indeterminat (una d’elles amb mossegades de carnívor i dos d’elles pertanyents a individus 
en estat fetal), dos còndils de metàpode (epifisats) d’adult ( a partir de 24 mesos), tres diàfisis de tíbia amb 
mossegades i descamació (grau 2 i 3), una diàfisi de metatars, un fragment de falange I dissolta, rodada 
i amb marques d’arrels (grau 3), cinc diàfisis d’os llarg (una d’elles amb mossegades de carnívor), una 
falange III, una M2 inferior esquerra (+) de jove adult (9-24 mesos), un Pm2 superior dreta (+++), una M1 
inferior (+/o) de jove (3-9 mesos), una M3 superior esquerra (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una Pm2 superior 
esquerra (++), una molar indeterminada, vuit fragments cos de mandíbula ( un d’ells concrecionat i fissurat), 
un maxil·lar esquerra (Pm3++/Pm4++/M1T) d’adult 2 (36-60 mesos), dos fragments d’os del crani (fragment 
d’os zigomàtic i bolla timpànica). 
Els porcs estaven representats per sis restes compostes per una extremitat distal d’húmer esquerra (en 
curs d’epifisació), amb descamacions, fissures i traces d’arrels (grau 2), d’un animal jove adult 1 (12-15 
mesos), una diàfisi distal de tíbia dreta (no epifisada) mossegada i amb traces d’arrels, una diàfisi d’os llarg, 
una incisiva 1 decídua dreta d’un animal jove (6-12 mesos), un maxil·lar dret (D3+/o, D4+/o, M1?) d’un 
animal molt jove (0-6 mesos), un fragment d’os del crani (procés jugular de l’occipital) fissurat. Finalment 
entre les restes determinades també hi havia una tiba esquerra gairebé sencera de cavall (distal epifisat), 
fissurada i amb traces d’arrels (grau 2), d’adult (a partir dels 30 mesos), i una escàpula esquerra de fetus 
de boví, fissurada, descamada i amb traces de l’acció dels carnívors (grau 2). 
Les restes no determinades van proporcionar vint i set restes de la categoria talla petita que estaven 
compostes per quatre fragments de costelles, dos fragments de vèrtebra cervical, dinou esquitlles de diàfisi 
d’os llarg (una d’elles ingerida, dos amb mossegades i quatre amb fissures de grau 2), i dos fragments 
de cresta ilíaca. De talla mitjana hi havia tres diàfisis d’os llarg amb traces d’arrels i mossegades (grau 
2). Els animals de talla gran hi eren presents amb un fragment d’atlas, un fragment de cos de vèrtebra 
indeterminada, i una diàfisi d’os llarg.

El nivell d’us (UE 6210) va proporcionar una acumulació important de restes amb un total de 426 de les 
360 van poder ser determinades. Els èquids hi eren presents amb tres restes compostes per una diàfisi de 
fèmur dret, fissurat, amb traces d’arrels i marques de tall149, una M3 superior dreta (+), fissurada, descamada 
i amb arrels, d’adult 2 (60-120 mesos), i un fragment de maxil·lar. Els bovins hi eren presents amb disset 
restes compostes per una diàfisi distal d’húmer dret amb marques de tall150, una diàfisi de metàpode amb 
marques de tall151, quatre diàfisis d’os llarg amb mossegades i la superfície descamada, una diàfisi distal 
de fèmur dret fissurada, una diàfisi proximal de fèmur dret (petit trocànter), una epífisi proximal de fèmur 
(no epifisada) amb marques de tall152, una extremitat distal de metatars (epifisada), amb marques de tall153, 
d’adult (a partir dels 30 mesos), dos molars superiors dretes (M1 o M2 +++) d’adult (30-96 mesos), una 
molar superior indeterminada (+/o), dos fragments de cos de mandíbula, un fragment de cos de maxil·lar 
esquerra, i un fragment de cos de maxil·lar de lateralitat indeterminada.
De cabra es van poder determinar nou restes entre les que hi havia una extremitat distal de falange I amb 
mossegades de carnívor, dos astràgals drets, una M3 inferior dreta (+) d’adult1 (24-36 mesos), una M3 
inferior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una M3 inferior esquerra (+/o) de jove adult 3, una Pm4 
inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una mandíbula dreta (Pm2+/o, Pm3+, Pm4+, M1+++, espai de 
M2, M3+), fissurada i mossegada, d’adult 1 (24-36 mesos), i una altra mandíbula dreta (Pm3+, Pm4+) d’adult 
1. D’ovella es van poder determinar disset restes compostes per dos extremitats distals d’húmer (esquerra 
i dret, epifisat) una de les quals estava rosegada, dos diàfisis de radi dret fissurades i descamades, una 
extremitat proximal de radi dret (epifisat) amb mossegades de carnívor, una diàfisi de radi dret fissurada i 

147. Tall vertical i oblic a la vora lateral esquerra del cos de la vèrtebra (desarticulació).

148. 2 estries, fines, curtes, paral·leles, transversals a la vora medial de l’articulació distal (desarticulació).

149. 6 estries, fines, llargues, consecutives però desorganitzades a la vora lateral. Aquestes estarien evidenciant el estarien tallant la inserció muscular 
de la fossa supracondilar (descarnament i desarticulació).

150. 2 talls, llargs, semi profunds, paral·lels, longitudinals a la vora caudal, just a l’arrencament de la fossa olecraniana (desarticulació).

151. Diverses estries, fines, llargues, paral·leles, obliqües, a la vora caudal de la diàfisi distal (extracció de la pell i/o tendons).

152. Diverses estries, fines, curtes, consecutives, paral·leles, transversals (desarticulació).

153. 1 tall, profund, llarg, longitudinal, just a la vora caudal del còndil medial (desarticulació).
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mossegada, una extremitat distal d’escàpula esquerra (epifisada), mossegada i fissurada, de jove 3 (uns 9 
mesos), una diàfisi distal de fèmur dret (no epifisada), una extremitat proximal de metacarp esquerra amb 
mossegades, tres extremitats distals de falange I i dos de gairebé senceres totes elles afectades per l’acció 
dels carnívors, una Pm4 inferior esquerra (+) d’adult 1, una mandíbula dreta (Pm3++, Pm4+++, M1T+, M2T, 
M3+++) d’adult 3 (60-84 mesos), i una mandíbula esquerra (D2 +/o D3+, D4++), afectada pels carnívors, 
d’un animal jove 2 (3-9 mesos).
A nivell més genèric i dins la categoria dels ovicàprids es van poder determinar un total de 245 restes entre 
les que hi havia vint i dos fragments de costella (dos fissurades, tres mossegades i dos amb traces d’arrels), 
un fragment de vèrtebra cervical, un fragment d’atlas (cos no epifisat) de fetus, quatre fragments de vèrtebra 
indeterminada, dos fragments de vèrtebra toràcica (processos espinals) un d’ells amb marques de tall154, un 
os del carp esquerra (capitato-trapezoide), una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat), una extremitat 
distal d’húmer dret (no epifisat), alterat, rosegat i mossegat, d’un individu jove (menys de 6 mesos), cinc 
diàfisis d’húmer (tres d’elles amb traces d’arrels, fissures, descamació i mossegades de carnívor), dos 
d’elles d’animal jove (3-9 mesos), una extremitat proximal d’húmer (no epifisat), un fragment epífisi distal 
d’húmer amb mossegades de carnívor, catorze fragments de radi dels que tretze corresponien a diàfisis, una 
d’elles amb marques de tall155, i una a una extremitat proximal dreta. Les restes de radi estaven afectades 
per concrecions, arrels i mossegades de carnívors gairebé en tots els casos. De l’esquelet apendicular 
també es va poder determinar una extremitat distal d’escàpula fissurada i mossegada, una ulna esquerra 
de fetus, un fragment d’ulna esquerra i tres fragments de cos d’ulna dreta (una d’elles d’un animal molt 
jove), tretze fragments de diàfisi de metàpode, una extremitat distal de metàpode (epifisat) d’adult (a partir 
de 24 mesos), cinquanta vuit diàfisis d’os llarg (disset amb arrels, quinze amb mossegades i una digerida), 
set diàfisis de fèmur (dos amb traces d’arrels), dos epífisis proximals de fèmur (no epifisades), una patel·la 
esquerra, vint i un diàfisis de tíbia (dos fissurades, dos descamades, dos amb mossegades, una dissolta i 
dos amb traces d’arrels), una epífisi distal de tíbia esquerra, una epífisi distal de tíbia dreta (epifisada) amb 
mossegades de carnívor, una diàfisi proximal de metacarp esquerra d’un animal molt jove (0-3 mesos), una 
extremitat proximal de metatars esquerra amb mossegades, una extremitat proximal de metatars dret d’un 
animal molt jove (0-3 mesos), una diàfisi de metatars d’un individu en estat fetal, dos extremitats distals de 
falange I, fissurades i rosegades, un calcani esquerra alterat, d’un individu en estat fetal, dos fragments 
de calcani. També hi havia un gran nombre de dents aïllades entre les que es van poder determinar una 
M3 inferior dreta (sense la corona conservada), dos M2 inferiors dretes (++) d’adult 1 (24-36 mesos), una 
M2 inferior dreta (+) de jove adult (9-24 mesos), una M1 inferior dreta (+) de jove 2 (3-9 mesos), una M1 
inferior dreta (++) de jove adult 3 (18-24 mesos), una M1 inferior dreta (+++) d’adult 1 (24-36 mesos), una 
M1 inferior esquerra (+) de jove 3 (uns 9 mesos), una M1 inferior esquerra (+/o) de jove 1 (uns 3 mesos), 
una M3 superior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 superior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 
mesos), una M3 superior esquerra (+++) d’adult 3 (60-84 mesos), dos M3 superiors esquerres (+) d’adult 1 
(24-36 mesos), una M2 superior dreta (+) de jove adult 3 (18-24 mesos), una M3 superior dreta (++) d’adult 
2 (36-60 mesos), una M2 superior esquerra (+) de jove adult 3 (18-24 mesos), dos M1 superiors dretes (++) 
de jove adult 3 (18-24 mesos), dos M1 superiors, un dreta i l’altra esquerra (+++) d’adult 1 (24-36 mesos), 
una M1 superior esquerra (+) de jove 2 (3-9 mesos), dos Pm4 superiors dretes (+) d’adult 1 (24-36 mesos), 
dos Pm3 superiors dretes (+++), dos Pm2 superiors esquerres (++ i +), una M1 inferior esquerra (T) d’adult 
2 (36-60 mesos), una molar inferior esquerra (M1 o M2 T) d’adult (36-84 mesos), una molar superior dreta 
(M1 o M2 +), tres molars superiors esquerra (M1 o M2 ++), una incisiva 4 decídua esquerra (+/o), una 
incisiva 2 esquerra (+/o), una incisiva 2 dreta (+), onze fragments de molar superior. Pel que fa a la resta 
d’elements del crani hi havia vuit fragments de cos de mandíbula, dos processos coronoides drets, dos 
fragments de cos de maxil·lar, i nou fragments d’ossos del crani, un d’ells amb traces evidents d’haver estat 
digerit. 
Els porcs hi eren presents amb vint i nou restes compostes per dos fragments de costella fissurades i 
mossegades, dos fragments de diàfisi d’húmer (una d’elles mossegada), una extremitat proximal de radi 
esquerra afectat per l’acció dels carnívors, un fragment de cos d’escàpula esquerra mossegat per carnívors, 
una ulna esquerra gairebé sencera també afectada pels carnívors i amb marques de tall156, una epífisi distal 
de metàpode (no epifisada), una extremitat distal de tíbia dreta (no epifisada), dos fragments de diàfisi 
proximal de tíbia esquerra, fissurades i descamades, dos falanges I (III o IV no epifisades), dos falanges III 
(III o IV), una M3 superior dreta (+/-) d’adult 1 (18-21 mesos), tres canines superiors esquerres, una d’elles 
pertanyents a un mascle jove adult (+), l’altra a un mascle jove (+/-) i l’última a una femella jove (-). També 
hi havia un fragment incisiva inferior amb traces d’arrels, una mandíbula dreta (M1+, M2+/o), descamada 
(grau 2) i mossegada, pertanyent a un animal jove 3 (9-12 mesos), dos fragments de cos de mandíbula 

154. 1 estria, curta, semi profunda, obliqua a la vora lateral esquerra del procés espinal esquerra, just en el seu arrencament (descarnament).

155. 2 estries fines, curtes i transversals, a la vora cranial de la diàfisi (descarnament).

156. 1 estria, curta, fina, transversal, just a l’articulació de l’ulna (desarticulació).
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també descamats, fissurats i mossegats, un maxil·lar esquerra (Pm4 +/o, M1+, M2 +/o, M3 +/-) d’adult 1 
(18-21 mesos), un maxil·lar esquerra (espai D1, espai D2, D3 +/o, D4+++, M1+, M2 +/o, espai M3) d’un jove 
3 (9-12 mesos), un maxil·lar dret (D3 +/o, D4 +/o, M1+/o), fissurat, d’un jove 1 (uns 3 mesos), un fragment 
de cos de maxil·lar, i dos fragments d’os del carni (occipital dret i os temporal dret).
Les espècies salvatges estaven molt infrarepresentades amb només dos restes de cèrvid compostes per 
un maxil·lar esquerra (M2+++/ M3++) de cérvol adult 3 (a partir dels 30 mesos), i una diàfisi de radi esquerra 
de cabirol. Referent als lagomorfs la seva presència també era molt testimonial amb només cinc restes 
formades per un fragment de coxal esquerra amb marques de tall157, una extremitat proximal de fèmur dret, 
una extremitat distal de tíbia esquerra, totes elles de conill, i finalment una extremitat proximal de radi dret 
de llebre.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia dotze restes del grup talla gran que estaven compostes per 
tres fragments de costella (una d’elles amb marques de tall158), sis fragments de diàfisi d’os llarg (dos d’ells 
amb mossegades de carnívor), i un fragment de coxal. De talla mitjana hi havien cinc restes compostes 
per una fragment de cos de costella i cinc diàfisis d’os llarg (una d’elles amb mossegades de carnívor). 
Finalment els animals de talla petita estaven representats per un petit fragment de banya i un fragment de 
cos de mandíbula i disset fragments de diàfisi d’os llarg.

En aquest sector també s’hi van localitzar dos nivells d’enderroc que contenien unes poques restes de 
fauna. El primer nivell corresponent a un enderroc de pedres calcàries que cobrien l’angle dels murs que 
delimitaven el sector 13 (UE 6254) va proporcionar deu restes totes elles determinades. Entre elles es 
van poder identificar quatre restes d’ovella compostes per una extremitat distal de metatars amb traces 
d’arrels, una falange I (en curs d’epifisació), digerida i pertanyent a un animal jove adult (6-18 mesos), una 
Pm3 inferior esquerra (++) i una Pm2 superior esquerra (+++), ambdues fissurades. D’ovicàprid hi havia 
cinc restes compostes per una diàfisi d’húmer afectada pels carnívors, una diàfisi de metàpode, una diàfisi 
proximal de tíbia dreta amb traces d’arrels, una molar inferior (M1 o M2 ++), i un fragment d’os del crani (os 
frontal). Finalment els porcs només hi eren presents amb una costella fissurada.

Un segon nivell d’enderroc de pedres calcàries localitzat al sud del sector i vora l’elevació de M-72 (UE 
6255) va proporcionar només sis restes compostes per un fragment de cos d’escàpula i una M1 superior 
esquerra (+/o) de jove 1 (uns 3 mesos) d’ovicàprid. De porc hi havia una diàfisi d’os llarg amb mossegades 
de carnívor, una diàfisi proximal de tíbia i una incisiva 1 superior esquerra (++). Finalment les espècies 
salvatges hi eren presents amb una epífisi distal de fèmur dret (no epifisada) de llebre. 

Aquest espai obert, o plaça, és el que va proporcionar un major nombre d’acumulació de restes després 
del sector 3 de la cisterna, tal i com veurem més endavant. El més destacat va ser l’obtenció de 426 restes 
dins el nivell d’ús (UE 6210), un fet que reflectiria l’activitat i ús d’aquest espai durant la fase analitzada. 
És per aquest motiu que a la descripció de les restes d’aquest nivell s’hi va voler afegir un desglossat dels 
diversos agents tafonòmics (fig. 4.81) per a poder valorar l’acumulació i formació d’aquest conjunt. Podem 
dir que els agents que van afectar aquesta mostra van ser els carnívors (mossegats 15,2% i digerits 0,8%) 
fet que evidencia que segurament part de les deixalles de consum dels espais circumdants s’haurien llençat 
puntualment en aquest espai obert on els gossos hi accedirien amb facilitat, tal i com també ho haurien 
fet els rosegadors (1,1%), això si, de manera molt més esporàdica. Els agents diagenètics també mostren 
un ventall molt ampli d’afectacions com ara les fissures (8,3%), dissolucions (0,3%), descamació (3,3%), 
alteracions de la cortical (1,7%), etc. Aquesta varietat d’agents i de graus d’afectació estaria indicant que 
una bona part d’aquestes restes haurien estat sotmeses a períodes d’exposició abans del seu enterrament 
i una formació lenta del conjunt, on els materials s’hi haurien anat dipositant poc a poc i gradualment. Per 
tant que aquest espai segurament estaria destinat a acollir les petites deposicions de deixalles destinades 
possiblement a l’alimentació dels gossos del jaciment.

Pel que fa a les evidències de processament i de gestió de les carcasses, val a dir que la identificació 
de marques de tall va ser molt reduïda (3%). Tot i que aquestes es van localitzar tant en la triada com en 
una resta d’èquid i una de conill159, és difícil avaluar la representativitat dels desnombraments (fig. 4.81) 
anatòmics en aquest espai, ja que excepte els ovicàprids que tenen un nombre força representatiu de 
restes, la resta d’espècies no ho fan i per tant la mostra no es va considerar vàlida i representativa.

157. Diverses estries petites, fines i transversals a la vora ventral del coll de l’ílium (desarticulació).

158. 6 talls, curts, profunds, paral·lels, transversals, al bord medial del cos de la costella (evisceració).

159. Aquestes constitueixen dades interessants que ens ajuden a verificar d’una banda que efectivament el cavall era consumit, i de l’altra que les 
restes de conill no serien intrusives.
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Sector 6/5
Aquest es situava a l’est del sector 3a i 3c i a l’oest del sector 24. Es tractava d’una habitació quadrangular 
d’ aproximadament 4’80 metres de llargada per 4’50 metres d’amplada que estava definida pels murs 
M-73 al nord (elevació UE 6017), M-418 (elevació UE 6224) al sud, M-84 (elevació UE 6024) a l’est i M-83 
(elevació UE 6022) a l’oest.

L’espai definit es manifestava com una clara continuïtat del sector 3b, si bé amb una reducció de l’extensió 
superficial. Si d’un banda l’enllosat del paviment P-454 (UE 6218) s’anava recreixent i refent a mesura 
que estava en funcionament, l’extrem nord del sector, on l’enllosat no hi era present, es va adequar amb 
un gruixut nivell d’argiles marronoses de 30 cm. de potència màxima (UE 6140). Sobre aquest nivell es va 
delimitar un estrat cendrós d’argila verdosa amb molta matèria orgànica que s’interpretà com un nivell de 
funcionament de l’espai en relació a l’esmentat paviment. Aquest es caracteritzava per ésser una potent 
capa de llims verds d’uns 20 cm. de gruix aproximat (UE 6123). Sobre aquest, i concretament en l’extrem 
nord, es va documentar un primer estrat inicial (UE 6127) que segellava els dos nivells d’us que documentats 
en aquest sector (UE 6123 i UE 6136). 

El nivell de funcionament general de l’enllosat del paviment P-454 es caracteritzava per ser una potent capa 
de llims verds d’uns 20 cm. de gruix aproximat (UE 6123). Concretament en l’extrem nord es va enregistrar 
un primer estrat inicial (UE 6127) que segellava aquest nivell.

Així mateix, val a dir que en anteriors campanyes fou documentada la porta PO-419 (obertura UE 6229) del 
mur M-418, localitzada en l’extrem sud-oest del sector des d’on s’accedia al carrer (zona 5).

D’aquest sector tan sols van arribar a les nostres mans restes procedents d’una capa encara remoguda a 
l’est de M-83 (UE 6020), que acumulava un total de 156 restes de les que 126 van poder ser determinades. 
De boví es van poder identificar sis restes compostes per una costella, una extremitat distal de tíbia esquerra 
(en curs d’epifisació) d’ adult 1 (24-30 mesos), una Pm3 esquerra (++), una M3 superior esquerra (++), amb 
concrecions i pertanyent a un adult 2 (48-96 mesos), una M3 inferior dreta(++) també amb concrecions, 
i un fragment de mandíbula esquerra (procés coronoide) fissurat i amb marques de tall160. De cabra es va 
determinar un banya gairebé sencera dreta i una mandíbula esquerra (espai Pm2, Pm3+, Pm4++, espai 
M1) afectada per l’acció dels carnívors i pertanyent a un adult 2 (36-60 mesos). D’ovella hi havia cinc restes 
compostes per una extremitat distal d’húmer dret (epifisada), una extremitat d’húmer esquerra (epifisada), 
fissurada i amb traces d’arrels, una extremitat proximal de metatars esquerra, una falange I (epifisada) d’un 
possible mascle (talla gran), i una Pm4 inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos). A nivell més genèric 
i dins la categoria dels ovicàprids es van poder determinar cinquanta cinc restes entre les que hi havia 
una costella, una vèrtebra toràcica amb marques de tall161, una diàfisi d’húmer dret de fetus, una extremitat 
proximal d’húmer esquerra (no epifisat), una diàfisi de radi esquerra fissurat, set diàfisis de metàpode 
(tres d’elles fissurades, una descamada i una afectada per l’acció de les arrels), tres diàfisis de fèmur 
rodada, mossegada i amb traces d’arrels, una diàfisi distal de tíbia, una diàfisi distal de metacarp fissurat i 
mossegat, una diàfisi proximal de metatars esquerra concrecionat i pertanyent a un animal en estat fetal, un 
astràgal dret alterat, mossegat i cremat parcialment, quatre fragments de banya, una M1 inferior dreta (T) 
alterada i amb una coloració marró fosc que pertanyia a un adult 2 (36-60 mesos), una M2 inferior esquerra 
(+++) d’adult 2, una M3 inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 inferior esquerra (++) d’adult 
2, una Pm2 esquerra (+/o), una M3 superior esquerra (+) d’adult 1, una M2 superior esquerra (+) fissurada 
i de jove adult 3 (18-24 mesos), una M2 superior dreta (+) amb traces d’arrels i de jove adult (9-24 mesos), 
una M2 superior dreta (+++) d’adult 2, una M1 superior dreta (++) de jove adult (9-24 mesos), una M1 
superior esquerra (++) de jove adult, una M1 superior (+) d’un animal jove (3-9 mesos), una D4 superior 

160. 1 tall, llarg, fi, longitudinal, a la vora medial del procés coronoide (desarticulació).

161. 5 estries, fines, curtes, obliqües i desorganitzades al llarg de la vora lateral dreta del procés espinal (descarnament).

sect. 6/4
UE 6210 NR Total

NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % Taxon i/o Grup

O/C 3 1,1 44 16,4 3 1,1 22 8,2 26 9,7 4 1,5 1 0,4 6 2,2 3 1,12 3 1,1 2 0,7 268 O/C
SUDO 1 3,4 7 24,1 0,0 4 13,8 1 3,4 0,0 0,0 4 13,8 0 0,0 4 13,8 29 SUDO
BOTA 4 25 1 6,3 0,0 1 6,3 0,0 0,0 0,0 1 6,3 0 0,0 1 6,3 16 BOTA
EQCA 1 25 0,0 0,0 2 50,0 2 50,0 0,0 0,0 1 25,0 0 0,0 0,0 4 EQCA
CAFA 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 CAFA
CEEL 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 CEEL
LAGO 1 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 20,0 1 20,0 5 LAGO
TP 0 1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 19 TP
TM 0 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 TM
TG 1 8,3 1 8,3 0,0 1 8,3 1 8,3 0,0 0,0 0,0 0 2 16,7 1 8,3 12 TG
TOTAL 11 3 55 15,2 3 0,8 30 8,3 30 8,3 4 1,1 1 0,3 12 3,3 3 0,83 6 1,7 10 2,8 361

Arrels RosegatMarques Dissolt Descamat
Agens tercer nivellAgents primer nivell Agents segon nivell

Fissures EnganxatCarnívors AlteratDigerit Concressió

Fig. 4.81 - Taula amb els agents tafonomics que va afectar la mostra del sector 6/4 (plaça de Vilars II).
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dreta (+/o) d’un infantil (0-3 mesos), una D4 superior dreta (++) de jove 2 (3-9 mesos), una Pm3 superior 
esquerra (+) i una de dreta amb el mateix desgast, una Pm4 superior esquerra (++) d’adult 2 (36-60 mesos), 
un fragment de molar superior esquerra trencada i dissolta, una incisiva 2 esquerra, una incisiva 1 dreta 
(++), una mandíbula dreta (M1+, M2+, M3-) fissurada i d’un individu jove adult 1 (9-18 mesos), un fragment 
de cos de mandíbula esquerra (espai Pm2, espai Pm3, espai Pm4), un fragment de cos de mandíbula, un 
maxil·la esquerra (Pm4 +/-, M1+, M2 +/o) de jove adult 1 (9-18 mesos), un fragment de maxil·lar esquerra 
(Pm4 +/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), un fragment de cos de maxil·lar, i finalment un fragment d’os 
incisiu esquerra (crani) i quatre fragments d’os del crani d’un individu en estat fetal (petita part de l’orbital i 
fragments de l’os frontal).
Els porcs hi eren presents amb una incisiva 2 decídua dreta (+) d’un animal jove 2 (6-9 mesos). Els cànids 
també hi eren presents amb una sola resta determinada com una canina superior esquerra.
Pel que fa a les espècies salvatges la seva representativitat era molt escadussera en aquest nivell amb 
només un fragment de pelvis esquerra (acetàbul) de conill.

Les restes no determinades van proporcionar nou restes de la categoria talla gran compostes per dos 
fragments de costella, tres diàfisis d’os llarg (dos fissurades, una descamada, una mossegada i una 
cremada parcialment), tres fragments de cos de mandíbula, i un fragment de cos de maxil·lar. De talla 
mitjana hi havia una fragment de cos de costella amb marques de tall162, un fragment de vèrtebra toràcica, 
i quatre diàfisis d’os llarg (una mossegada, dos amb concrecions i una fissurada). Finalment i dins la 
categoria talla petita hi havia trenta nou restes compostes per dos cartílags intercostals, dotze fragments de 
cos de costella (dos d’ells d’animals en edat infantil), i vint i cinc fragments de diàfisi d’os llarg (una d’elles 
mossegades de carnívor).

Sector 6/6

Ubicat al nord del sector 4, entre els murs M-150, M-86 i una estructura que tot just apareixia al front nord de 
l’excavació. En aquest sector es va localitzar, a l’angle sud-est, el fet complex EE-151. Durant la campanya 
de 1992 l’excavació va aportar novetats interessants. Destacant la troballa adossada al fet complex EE-
151, d’una estructura de forn FR-177, delimitada pels murets M-206 (nord-sud) i M-207 (est-oest). Aquest 
darrer posseïa una obertura al centre (UE 6075), possible boca de forn. 

Aquesta estructura singular estava definida pels murets M-206 (nord-sud) i M-207 (est-oest) que s’adossaven 
a l’oest de EE-151. Ambdues estructures estaven davant del sector 10/2 que constituïa una plaçoleta al 
centre del poblat, prèvia a l’accés de la cisterna.

A l’interior del FR-177 es va documentar en primer lloc una capa no remoguda formada per argila rubefactada 
(UE 6059). La seva disposició era amorfa, corresponent, possiblement, a una volta caiguda construïda en 
argila. Sota d’aquesta capa hi va aparèixer un estrat amb força inclusions de carbons i matèria orgànica 
(UE 6077). Aquesta unitat va se recollida i analitzada en la seva totalitat163. Per sota hi havia una capa de 
terra argilosa (UE 6080) on també hi havia una forta presència de matèria orgànica. Ambos unitats es 
van interpretar com a nivells antròpics d’utilització. Per sota encara hi havia una altra unitat de naturalesa 
argilosa però parcialment endurida (UE 6081), que sembla que hauria desenvolupat una funció de sola, 
representant a més la base o darrer estrat interior del forn (FR-177). posseïa una obertura gairebé al centre 
(UE 6075), on fou localitzada una taca lenticular carbonosa (UE 6078). Aquesta era equivalent al nivell 
6077 que estava a l’interior del recinte. Sota d’aquestes cendres va aparèixer una unitat construïda formada 
per un conjunt de petites pedres disposades verticalment a modus de semicercle protector de la base de 
l’obertura (UE 6082).

La comprensió del funcionament de les dues estructures del sector 6 es va completar amb la detecció en 
EE-151164 d’un pas a l’est del mur M-151 (UE 6037), que va ser desobturat amb l’excavació d’un nivell de 
terra argilosa sota les pedres que barraven el pas (UE 6079). 
162. 4 talls, curts, semi profunds, transversals a la vora lateral o medial del cos de la costella (evisceració).

163. El sediment de les unitats 6077 i 6080 van ser recollits en la seva totalitat i es van tractar per fraccions de 10l. (8 i 10 fraccions respectivament). 
L’objectiu era el de calcular les relacions volum de sediment/nombre de restes (o taxons). (Garcés et al. 1996, 17). L’interior de l’estructura de 
combustió va proporcionar una densitat total de 30,8 restes per 10 l., tot i que per exemple la UE 6080 la tenia de 53 restes per 10l. Es interessant 
sobretot apuntar que les plantes identificades eren similars a les de la UE 10010: Hordeum vulgare, Hordeum vulgare var nudum, Triticum aestivum/
durum, Triticum dicoccum, així com les mateixes parts del Triticum i fragments de raquis d’Hordeum/Triticum. Les plates silvestres tampoc 
variaven gaire de les observades a la UE 10010 amb 13 taxons identificats entre els que el més representat va ser el Lolium cf. perenne/rigidum, tant 
en el nombre de restes com en freqüència (Alonso 1997, 227).

164. Aquesta estructura també va estar sotmesa al mostreig, amb quatre mostres provinents dels nivells que reblien el seu interior amb una densitat de 
restes superiors a la del forn que suposaven el 43,8 de restes per 10 l., presenta la major la unitat 6027 amb 64,3 restes per 10 l.. En aquesta estructura 
es van identificar pràcticament els mateixos taxons que en l’anterior i el mateix per a les plantes silvestres (Alonso 1997, 227).
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Els treballs de mostreig van proporcionar un volum molt important de restes arqueobotàniques, tal i com s’ha 
comentat anteriorment, en canvi pel que fa al volum de restes faunístiques la dinàmica sembla totalment 
inversa amb percentatges molt petits per cada nivell estratigràfic. Amb total aquest sector va proporcionar 
83 restes repartides en sis unitats estratigràfiques diferents. 

• Estructura d’emmagatzematge (EE-151)

Aquesta va proporcionar dues unitats amb restes de fauna. En primer lloc un possible nivell d’amortització 
(UE 6030) on s’hi van poder recuperar 27 restes, totes elles determinades. Els restes d’ovicàprid eren 
les més abundants amb 22 restes. Aquests estaven compostes per dos diàfisis de metàpode (una d’elles 
mossegada), sis diàfisis d’os llarg totes elles amb traces d’arrels (grau 2), una diàfisi de fèmur amb una 
coloració fosca i traces d’arrels, una diàfisi de tíbia amb traces d’arrels (grau 2), una D4 inferior dreta (++) 
de jove 2 (3-9 mesos), dos M3 superiors dretes (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una molar superior dreta (M1 
o M2 ++), una M1 superior esquerra (+) de jove 2 (3-9 mesos), una M1 inferior dreta (+++) d’adult 1 (24-36 
mesos), una M2 inferior dreta (++) d’adult 1, una Pm2 dreta (+++), un fragments de mandíbula (un d’ells 
amb traces d’arrels), i dos fragments d’os del crani (os frontal). D’ovella es va poder determinar una diàfisi 
de radi esquerra amb traces d’arrels. 
Els porcs només hi eren presents amb una diàfisi d’os llarg cremada totalment, i un maxil·lar esquerra (M1+, 
M2 +/o) d’un animal jove 3 (9-12 mesos).
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment de mandíbula d’un animal de talla gran, i 
una diàfisi d’os llarg d’un animal de talla mitjana.

Un segon nivell d’amortització de l’estructura (UE 6031) va proporcionar 13 restes de les que 12 van poder 
ser determinades. D’ovicàprid es van identificar vuit restes compostes per dos M3 inferiors dretes (+) d’adult 
1 (24-36 mesos), una d’elles possiblement pertanyeria a un mascle degut una talla major de l’habitual. 
També hi havia una M3 inferior esquerra (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una M3 superior esquerra d’un adult 
2, una M1 inferior esquerra (T) d’adult 2, i tres fragments de cos de mandíbula, un d’ells amb mossegades 
de carnívor. D’ovella es va poder determinar una Pm4 inferior esquerra (++) d’adult 2, i una mandíbula dreta 
(M2++, M1+++, Pm4+) d’un adult 1 (24-36 mesos) que possiblement es tractaria d’un mascle per les seves 
majors dimensions. Es curiós constatar que en aquest nivell els ovicàprids només estaven representats 
pels diversos elements del crani.
Els porcs hi eren presents amb un fragment de cos d’escàpula dret amb traces d’arrels (grau 2), i una diàfisi 
d’os llarg.

• Estructura de combustió o forn (FR-177)

Una primera capa d’argila cremada, no remoguda, que constituïa una possible volta caiguda (UE 6059) 
contenia només 3 restes. En aquest conjunt es va poder determinar una Incisiva 2 dreta (++) de boví, una 
fragment d’os cranial (os frontal) d’ovicàprid, i una diàfisi d’os llarg, amb traces d’arrels (grau 2), d’un animal 
de talla gran. 

Per sota una capa de brutícia antròpica (UE 6080) va proporcionar 9 restes totes elles determinades. El 
porc estava representat per només dues restes, compostes per una mandíbula esquerra (M3-, M2 +/o, 
espai M1), força malmesa (fissures, descamació, d’arrels), d’un animal jove 3 (9-12 mesos), i una M1 
inferior esquerra (+/o) de jove 2 (6-9 mesos). D’ovicàprid hi havia quatre restes compostes per una M3 
superior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una Pm4 inferior dreta (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una 
Pm2 superior dreta (++), i dos diàfisis d’os llarg (una d’elles amb arrels). També es va poder determinar 
una Pm4 inferior dreta (++) d’una ovella adulta 2 (36-60 mesos). Les restes no determinades només van 
proporcionar dos diàfisis d’os llarg d’animal de talla mitjana.

Dins el nivell que semblava constituir la sola o la base del forn (6081) es van extreure 26 restes totes 
elles determinades. Els bovins només estaven representats per una falange I (epifisada) molt malmesa 
(fissurada, descamada i mossegada) d’un animal adult (a partir de 30 mesos). Pel que a la categoria 
genèrica dels ovicàprids es van poder determinar dotze restes compostes per una diàfisi d’húmer, una 
diàfisi de radi dret, amb arrels i mossegades, vuit diàfisis d’ossos llargs (tres mossegades, una amb arrels 
i una digerida), una extremitat distal de falange I, i una M3 superior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 
mesos). A nivell més específic també vam poder identificar una extremitat distal de tíbia esquerra, fissurada 
i mossegada, de cabra, i una D4 inferior esquerra d’una ovella jove 1 (uns 3 mesos).
Els porcs hi eren presents amb dos fragments de cos de mandíbula i una extremitat proximal de radi 
esquerra fissurat, mossegat i rosegat.
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Les espècies salvatges també hi eren presents amb dos fragments de banya de cérvol cremats totalment, 
i una ulna dreta de conill.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia una diàfisi d’os llarg i un fragment de costella de la categoria 
talla mitjana, i un fragment de costella i una diàfisi d’os llarg mossegada de la categoria talla petita.
Es interessant apuntar que dels nivells amb restes de fauna recuperades dins del forn (FR- 177) tan sols en 
un cas (dos fragments de banya de cérvol recuperades a la base del forn), hi havia evidències de cremació, 
fet que podria fer pensar en una arribada casual de les mateixes en un moment posterior d’amortització de 
l’estructura. Naturalment caldrà valorar aquest fet complementa-ho amb les dades procedents dels nivells 
cremats de la UE 10010 del sector 10/2, que cal posar en relació amb el funcionament del forn i que veurem 
més endavant en aquest apartat.

Sector 6/7

Aquest espai era una habitació delimitada al nord amb el sector 10/3 pel mur M-184 (elevació UE 6035), al 
sud amb el sector 6/9 pel mur M-85 (elevació UE 6025) i a l’oest del sector 6/6 i 10/2 pel mur M-86 (elevació 
UE 6026). A l’est delimitat pel marge-testimoni.
Els murs d’aquesta habitació presentaven una característica a destacar en el seu aparell. Es tractava de 
pedres clavades dretes. El mur nord M-184 va ser parcialment construït sobre la banqueta BQ-430, de 
manera que, per a regularitzar la superfície sobre la que bastir el mur, es va arrasar (UE 6212, negatiu) la 
part davantera de la banqueta.
A l’interior d’aquest espai es va identificar l’existència d’una dinàmica diferenciada de sedimentació. Mentre 
a l’est apareixen estrats on predominava la matriu argilosa, a la resta de l’habitació hi predominaven potents 
estrats amb abundant matèria orgànica i textura menys compacta. Els primers exemples d’aquesta doble 
sedimentació van ser els nivells de preparació dels primers nivells d’ús (UE 6219, P-455) de la Fase Vilars 
IIb.
Es tractava d’ un estrat de llims de color marró verdós (UE 6170) amb abundant matèria orgànica, ceràmica 
i pedres de petita talla que es trobava en la major part del sector colmatant una mena de depressió que 
la estratigrafia de la fase anterior havia creat. A l’est del sector s’hi va trobar com a preparació un estrat 
argilós marró amb abundants carbons (UE 6204). Sobre el nivell d’ús P-455 s’hi va construir una estructura 
quadrangular amb angles arrodonits en argila marró clar (BQ-442, UE 6211), que fou interpretada com una 
banqueta, tot i que apareixia a uns 15 centímetres del mur meridional (M-85) i no adossada a ell, tal com és 
habitual en aquest tipus de estructures. 
Prop de l’angle sud-oriental de l’àrea excavada, i sobre el nivell d’ús (P-455), hi van aparèixer restes de 
rubefacció d’una llar lenticular, (LL-441, UE 6171) de forma quasi el·líptica de 35 cm. x 25 cm.
La darrera estructura documentada en aquest nivell d’ús (P-455) va ser una fosseta de combustió (FC-
440) situada al nord-est del sector 7. Aquest negatiu (UE 6198) es trobava cobert per un nivell de carbons 
d’una certa entitat que foren recollits en la seva totalitat de cara a l’estudi antracològic (UE 6192) i que es 
van interpretar com les restes de la darrera combustió efectuada en aquesta fosseta. Immediatament per 
sobre de les restes de combustió apareixia un nivell de llims amb restes de tovots, carbons i pedra, entès 
com un abocament d’amortització de l’estructura (UE 6191=6189). Tipològicament aquesta fossa podia 
tenir similituds amb un forn metal·lúrgic, tot i que no quedava del tot clar. Cobrint aquesta estructura i de 
manera localitzada en la part oriental del sector, es va documentar un estrat de llims amb gran quantitat de 
matèria orgànica (UE 6203) de color marró verdós i amb abundants carbons que es va interpretar com un 
estrat d’acumulació en relació a l’ús del paviment P-455. Sobre tota aquesta estratigrafia es va dipositar, 
en la totalitat del sector, un altre nivell (UE 6138) format per l’acumulació de llims, amb abundant matèria 
orgànica (especialment restes antracològiques) que va ser sistemàticament mostrejat en quadres de 1 m2 
per a realitzar una tria per flotació. 
En la part oriental del sector damunt de l’estrat anterior (UE 6138) hi havia un nivell de matriu molt argilosa 
(UE 6139) i quasi sense material arqueològic sobre el que es va documentar, prop de l’angle nord oriental, 
una fossa (FS-429, negatiu 6154, colmatació 6453). Aquesta fossa estava reblerta de cendres i carbons. 
Sobre d’aquest estrat argilós es identificar un altre nivell de color marró verdós (UE 6155) amb abundant 
matèria orgànica que podria ser equivalent a la UE 6141 amb les mateixes característiques però localitzat 
en l’angle nord oriental. Cobrint l’anterior conjunt estratigràfic hi havia un nivell força homogeni de color 
grisverdós i matriu argilosa, amb gran abundància de cendres i carbons (UE 6067) interpretat com un estrat 
d’acumulació. En la mateixa campanya es va excavar un nivell vermellós amb taques de cendra (UE 6065) 
situat a la part oriental del sector, i interpretat com la preparació de l’estructura EE-185 (UE 6058). 
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Un primer nivell encara remogut (UE 6019) va proporcionar un volum important de restes, amb 179 ossos 
dels quals 157 van poder ser determinats. 
Els bovins estaven representats amb vint i sis restes compostes per una extremitat distal d’húmer dret 
(epifisat) afectat per l’acció dels carnívors, una epífisi proximal d’húmer (en curs d’epifisació) amb marques 
de tall165 i pertanyent a un animal adult 2 (36-60 mesos), un radi dret gairebé sencer (dist. epifisat) com 
a mínim d’un adult 2 (a partir dels 42 mesos), una fragment d’ulna dreta, una epífisi proximal de fèmur 
(epifisada) com a mínim d’un adult 2, un calcani dret amb mossegades de carnívor, un calcani esquerra 
enganxat, un altre calcani esquerra mossegat, un fragment de calcani de lateralitat indeterminada, una M3 
superior esquerra (+) d’adult 1 (30-48 mesos), un molar superior esquerra (M1 o M2 ++), i tretze fragments 
de cos de mandíbula, tres d’ells fissurats, enganxats i descamats.
Els ovicàprids a nivell genèric hi eren presents amb trenta tres restes compostes per tres diàfisis d’húmer 
dret, una diàfisi d’húmer esquerra fissurat, descamat i mossegat, tres diàfisis de metàpode (una d’elles 
mossegada), dotze diàfisis d’os llarg (tres d’elles alterades i mossegades), una diàfisi distal de fèmur dret 
fissurat, mossegat i alterat, quatre diàfisis de tíbia (un d’elles fissurada i mossegada i una altra descamada), 
una diàfisi de metacarp de fetus, una diàfisi de metatars mossegada i fissurada, una M3 superior esquerra 
(+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 superior esquerra (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una M3 superior dreta 
(+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una molar superior dreta (M1 o M2 +/o), una molar inferior (M1 o M2 
+/o) concrecionada, una incisiva 2 decídua esquerra, i una mandíbula esquerra (M1+++, M2++), fissurada, 
descamada i enganxada (grau 2), d’un animal adult 1 (24-36 mesos). A nivell més específic també es van 
poder identificar dos restes de cabra compostes per una mandíbula dreta (Pm3+, Pm4++, M1+++, M2++, 
M3+), mossegada i fissurada, d’una animal adult 1 (24-36 mesos), i una mandíbula dreta (D2 +/o, D3+, 
D4+) de jove 1 (uns 3 mesos). D’ovella hi havien quatre restes compostes per un radi esquerra gairebé 
sencer mossegat, alterat i amb una patologia166, una extremitat distal de fèmur dret (epifisat) concrecionat 
d’adult (a partir de 42 mesos), una extremitat proximal de fèmur dret (en curs d’epifisació) d’adult 1 (24-36 
mesos), i una Pm4 inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs estaven representats per vint i una restes formades per un fragment vèrtebra toràcica amb 
marques de tall167, una diàfisi distal d’húmer esquerra mossegat i descamat, una extremitat proximal de radi 
dret dissolt i amb arrels, un fragment de cos d’escàpula esquerra, una ulna dreta dissolta, fissurada i amb 
arrels (grau 2), tres fragments de coxal (un d’ells enganxat, dissolt i amb arrels i un altre mossegat), una 
diàfisi de tíbia (no epifisada distal) fissurada, un calcani esquerra mossegat, una molar indeterminada, un 
fragment de canina superior dreta, una mandíbula dreta (M1+, D4+++, Pm4-, D3+, D2 +/o) de jove 2 (6-9 
mesos), dos fragments de cos de mandíbula, una maxil·lar esquerra (Pm4 +/o, M1 +/o, M2 +/o) de jove 3 (9-
12 mesos), un altre maxil·lar esquerra (M2 +/o) de jove 3, dos fragments de cos de maxil·lar, i un fragment 
d’os cranial (os nasal).
Les espècies salvatges estaven representades per una diàfisi d’os llarg de lagomorf, un húmer esquerra 
(prox. en curs d’epifisació) de conill amb marques de tall168, i dos petits fragments de banya de cèrvid.
Les restes no determinades incloïen vint i quatre ossos del grup talla gran compostos per un fragment de 
costella fissurat, dinou fragments de diàfisi d’os llarg, un fragment de coxal, un de dent aïllada indeterminada, 
i un de cos de mandíbula. De talla mitjana hi havia deu restes compostes per un cartílag intercostal, dos 
cossos de costella, dos fragments de cos d’escàpula, quatre diàfisis d’os llarg (una d’elles dissolta i una 
altra mossegada), i un cos de mandíbula. Finalment dins el grup talla petita s’hi van incloure trenta tres 
restes compostes per quatre fragments de costella, una cos de vèrtebra cervical amb marques de tall169, un 
fragment de cos de vèrtebra lumbar, un fragment d’extremitat proximal de radi que presentava evidències 
d’haver estat digerit, una diàfisi d’os llarg, un fragment de coxal i un fragment de cos de mandíbula.

La capa a l’interior de l’ estructura d’emmagatzematge (EE-185) interpretada com un nivell d’amortització 
(UE 6058) que només va proporcionar set restes. Els ovicàprids estaven representats per quatre restes 
entre les que hi havia una M3 inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 superior esquerra 
(+/-) concrecionada, d’un animal jove adult 2 (18-24 mesos), una M1 inferior dreta (++) de jove adult 2, i 
una diàfisi proximal de tíbia esquerra. De boví es va poder identificar una diàfisi de metatars fissurat i amb 
arrels, i una banya dreta gairebé sencera. Els porcs només hi eren presents amb una resta d’os del crani 
(os frontal dret) amb traces d’arrels.
165. 3 estries, fines, curtes, a la vora dorsal de l’epífisi. També sembla que tingui un tall longitudinal que ha seccionat l’epífisi gairebé per la meitat 
(desarticulació i posterior secció de l’os longitudinalment).

166. Tenia una espècie d’exostosi entre la zona d’articulació lateral de l’ulna amb el radi. Es podria tractar d’algun problema de malformació 
articular. 

167. tall longitudinal que ha seccionat el procés transvers de dalt a baix (esquarterament).

168. 3 estries, fines, curtes, obliqües, a l’epífisi proximal (desarticulació).

169. Tall que ha seccionat transversalment la part distal del cos de la vèrtebra (esquarterament).
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El possible nivell de preparació (UE 6065) relacionat amb la construcció d´EE-185 va proporcionar sis 
restes compostes una diàfisi d’os llarg, una costella i una diàfisi de matàpode (descamat i mossegat) 
d’ovicàprid, una mandíbula dreta (Pm4+/o, M1+, M2+) d’ovella jove adulta 3 (18-24 mesos), i una diàfisi de 
tíbia esquerra de boví (mossegada i amb traces d’arrels).

L’ estrat d’acumulació anterior al funcionament d´EE-185 (UE 6067) contenia dotze restes arqueofaunístiques. 
Entre elles hi havia una Pm2 superior esquerra (++) de boví adult 2 (48-96 mesos). D’ovicàprid es van poder 
determinar cinc restes compostes per una diàfisi d’os llarg mossegat, una M3 superior dreta (++) d’adult 2 
(36-60 mesos), una M1 superior esquerra de jove 2 (3-9 mesos), una M2 superior dreta (++) d’adult 1 (24-
36 mesos), i una mandíbula esquerra (M1+++, M2++) també d’adult 1. A nivell més específic es va poder 
identificar una falange II (epifisada) d’ovella, que per cert estava afectada per l’acció dels carnívors.
Dins de les rests no determinades s’hi va incloure tres restes de la categoria talla gran compostes per una 
diàfisi de metàpode, i dos diàfisis d’os llarg amb concrecions. De talla mitjana hi havia una fragment de 
coxal, i finalment de talla petita una fragment de cos de costella fissurat.

El nivell de preparació (UE 6170) del paviment P-455 contenia 71 restes de les que 63 van poder ser 
determinades. Entre les restes es va poder identificar una ulna dreta de cavall amb arrels, alterada i 
mossegada. Aquesta resta també presentava una coloració verdosa que feia pensar en un possible contacte 
de l’os amb algun element metàl·lic de bronze.
Els bovins estaven representats per cinc restes compostes per una falange I (epifisada) d’un adult (a partir 
de 30 mesos), una fragment de vèrtebra toràcica amb marques de tall170 i amb una coloració blanca molt 
diferenciada de la resta dels ossos del conjunt. També hi havia una M2 superior dreta (++) d’adult 1 (30-48 
mesos), i dos fragments d’os del crani (os zigomàtic dret i os incisiu dret). 
Els ovicàprids a nivell genèric estaven representats per vint i set restes compostes per dos fragments de 
cos de costella, un fragment de vèrtebra cervical VI amb arrels, un fragment de vèrtebra indeterminada, 
un fragment de vèrtebra lumbar, dos fragments de vèrtebra toràcica (un d’elles amb marques de 
tall171), dos diàfisis d’húmer (una d’elles amb mossegades de carnívor), dos diàfisis de radi (una d’elles 
amb mossegades), quatre diàfisis de metàpode indeterminat (dos d’elles mossegades i una altra amb 
descamacions), un coxal esquerra (acetàbul no epífisiat) gairebé sencer d’una femella jove 2 (menys de 6 
mesos), una epífisi proximal de fèmur esquerra (no epifisada) amb marques de tall172, dos diàfisis de tíbia 
esquerra amb mossegades de carnívor, una diàfisi de tíbia dreta d’un individu en estat fetal, una diàfisi de 
tíbia esquerra (fissurada, descamada i rosegada) també de fetus, una M2 superior esquerra (+) de jove 
adult 3 (18-24 mesos), una M1 superior dreta (++) de jove adult 3, i un fragment de mandíbula esquerra 
(procés coronoide). 
A nivell més concret es van poder determinar set restes de cabra compostes per una mandíbula esquerra 
(M1 +, M2 +/-) de jove 3 (uns 9 mesos), i sis fragments d’una mateixa mandíbula dreta (D3++, Pm4-, 
D4+++, Pm4-, M1+) també de jove 3. D’ovella també es van identificar dues restes compostes per una 
extremitat distal d’húmer esquerra, i tres fragments d’un mateix maxil·lar dret (Pm2++, Pm3+, Pm4+, M1++, 
M2+, M3+) d’un animal adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs hi eren presents amb onze restes compostes per sis costelles, dos d’elles amb marques de tall173, 
un húmer dret (prox no epifisat) descamat, fissurat i rosegat, una diàfisi proximal de tíbia dreta d’un individu 
en estat fetal, una diàfisi de Metatars II esquerra, una M1 superior dreta (+/o) de jove 2 (6-9 mesos), i un 
fragment d’os del carni.
Les espècies salvatges estaven representades per una extremitat distal d’húmer esquerra de conill, i una 
extremitat proximal de tíbia dreta (prox en curs d’epifisació) també de conill.
Pel que fa a les restes no determinades van proporcionar cinc rests del grup talla gran. Aquestes estaven 
compostes per un fragment d’axis amb marques de tall174, un fragment de vèrtebra lumbar amb marques de 
tall175, dos diàfisis d’os llarg, i un fragment d’os del crani. De talla petita només hi havia una diàfisi d’os llarg.

170. Tenia diverses estries, fines, llargues, desorganitzades, transversals i obliqües al llarg del procés espinal tant en la seva vora lateral esquerra 
com dreta (descarnament).

171. Una de les vèrtebres te un tall, curt, semi profund, oblic a la vora ventral que talla la faceta articular proximal de la vèrtebra (desarticulació).

172. 1 estria, fina, llarga i transversal a la vora medial del cap del fèmur (desarticulació).

173. Una d’elles amb un tall transversal que ha seccionat tota l’articulació proximal de la costella (esquarterament) i l’altra amb un tallet, curt, semi 
profund i oblic a la vora medial del cos proximal de la costella (desarticulació).

174. Tall longitudinal que va seccionar l’axis en dos parts longitudinalment (esquarterament).

175. Sembla que tingui un tall transversal a la vora ventral i que hagi seccionat el procés transvers de la vèrtebra (esquarterament).
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Sector 6/9

Aquest espai, corresponia a una habitació, situada a l’est de l’espai central, entre els sectors 7 i 10, i 
delimitada pels murs M-85, al nord; M-72, a l’oest i M-437, al sud. El límit est es desconeix, degut a 
l’existència del marge-testimoni.
Només es van excavar dos nivells d’argiles de color verdós: UE 6239, el més antic i UE 6236, per sobre, 
que semblaven correspondre a sengles reompliments de construcció. Tots dos nivells van proporcionar 
restes faunístiques amb una quantitat similar.

L’estrat d’argiles de color verd excavat vora el marge-testimoni (UE 6236) va proporcionar 25 restes de les 
que 23 van poder ser determinades. Els bovins estaven representats per quatre restes compostes per un 
fragment de costella fissurada que semblava presentar alguns elements patològics176, una diàfisi d’húmer 
esquerra fissurat, descamat i mossegat (grau 2), una incisiva 1 inferior (T) d’un animal adult, i un fragment 
de cos de mandíbula mossegat, rosegat i amb marques de tall177. 
Els ovicàprids van proporcionar catorze restes compostes per una diàfisi de radi, dos diàfisis de metàpode, 
una diàfisi d’os llarg, una diàfisi de fèmur esquerra fissurat i amb arrels, una M1 superior esquerra (+) de 
jove 2 (3-9 mesos), una molar superior dreta (M1 o M2 +), una M3 superior dreta i una esquerra (+/o) de jove 
adult 3 (18-24 mesos), una molar inferior (M1 o M2 +), una mandíbula esquerra (M2 +, M3 +/o) fissurada 
de jove adult 3, un fragment de mandíbula esquerra (procés coronoide i condilar) amb concrecions, i dos 
fragments de cos de mandíbula. D’ovella es van poder identificar una extremitat proximal de tíbia dreta 
(epifisada) cremada i concrecionada, una falange II (epifisada), i un metatars dret (epifisat) d’una adult amb 
una alçada de la creu aproximada de 56,6 cm.
El porc només hi era present amb una diàfisi distal de fèmur dreta afectat per l’acció dels carnívors, i pel que 
fa a les restes no determinades també ho feien amb una sola resta de diàfisi d’os llarg.

El primer nivell d’argiles de color gris verdós (UE 6239) contenia 32 rests de les que 25 van poder ser 
determinades. Els bovins hi eren presents amb una escàpula dreta gairebé sencera. De cabra es va 
identificar una Pm3 inferior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), i d’ovella una ulna esquerra amb 
marques de tall178. A nivell més genèric i dins la categoria dels ovicàprids es van poder determinar quinze 
restes composts per tres costelles, una diàfisi de matàpode indeterminat, vuit diàfisis d’os llarg, una diàfisi 
de fèmur, i dos diàfisis de tíbia (una d’elles mossegada).
Els porcs van proporcionar quatres restes entre les que hi havia una tíbia esquerra gairebé sencera (dist. 
epifisada) d’adult (a partir de 24 mesos), un metatars V esquerra (epifisat) mossegat i pertanyent a un adult 
(a partir de 24 mesos), una Pm1 superior esquerra (+/o), i una incisiva 3 inferior decídua.
Les espècies salvatges estaven representades per una fragment de coxal (branca del pubis) de conill.
Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisis d’os llarg i un fragment d’os del crani 
d’animal de talla gran.

Sector 6/10

Se situava al sud de l’anterior i tampoc va poder ser explorat completament, degut a la presència del 
marge testimoni. Estava delimitat per M-437 al nord; M-72 a l’oest i M-212 al sud. En l’alineació de M-72, 
comunicant amb l’espai central, s’hi va poder documentar la presència d’una porta (PO-479), tapiada amb 
pedres calcàries (UE 6258).
L’excavació va romandre aturada sobre un paviment (P-477) d’argila de color marró clar (UE 6281), el qual 
es segellava posteriorment amb un reompliment d’argiles més clares (UE 6260), per tal de construir un nou 
paviment (P-478) amb argiles de tonalitat verdosa (UE 6259). En relació amb aquests nivells i adossada al 
parament est del mur M-72 i M-437, hi havia una banqueta (BQ-460) construïda amb un sòcol de pedra (UE 
6244), i una elevació de tovots (UE 6242) amb un revestiment d’argila (UE 6243).
Contra aquesta estructura i segellant els paviments, s’entregaven successivament diferents reompliments 
d’argiles verdoses (UE 6245, 6241 i 6240), que constituïen els darrers testimonis conservats de l’activitat 
duta a terme en el sector. 

Darrer nivell d’acumulació en el sector en la fase Vilars IIa (UE 6052) va proporcionar 17 restes de les que 
16 van poder ser determinades. 

176. Tenia com unes calcificacions al cos de la costella.

177. 1 estria, curta, semi profunda, transversal al coll de la mandíbula (desarticulació).

178. Varies estries fines, curtes, obliqües, paral·leles entre elles, al bord medial de l’articulació de l’ulna (desarticulació).
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Els èquids hi eren presents amb una tíbia dreta gairebé sencera (dist. epifisada), amb la cortical força 
malmesa per les fissures, dissolucions, mossegades i també estava en diversos fragments que van poder 
ser enganxats.
Els ovicàprids estaven representats per vuit restes compostes per una diàfisi de metàpode d’un individu en 
estat fetal, una diàfisi d’os llarg mossegada, una M1 inferior esquerra (+) de jove 3 (uns 9 mesos), una M1 
inferior (T) d’adult 2 (36-60 mesos), un maxil·lar dret (M1++, M2+) de jove adult 1 (9-18 mesos), un fragment 
de cos de maxil·lar, i un fragment d’os del crani (còndil occipital) amb evidències d’haver estat digerit. A 
nivell més específic es van poder determinar dos restes d’ovella compostes per una Pm3 inferior esquerra 
(+) i una mandíbula esquerra (Pm3++, Pm4++, M1+++, M2++, M3+) d’adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs estaven representats per una vèrtebra lumbar VI amb marques de tall179, un fragment de cos 
d’escàpula dreta, i una falange I (III o IV prox en curs d’epifisació) mossegada, d’un adult 2 (24 mesos).
De restes no determinades només hi havia dos esquitlles d’os llarg una del grup talla gran i l’altra del grup 
talla mitjana.

El primer nivell d’argiles de color verd (UE 6240) que s’entrega a la banqueta BQ-460 i que es va interpretar 
com un nivell d’us només contenia 4 restes. Es va poder determinar una extremitat proximal de metatars 
esquerra mossegat i possiblement pertanyent a un cabró adult (talla gran). D’ovicàprid hi havia un fragment 
del crani i una diàfisi d’os llarg. Les restes no determinades només estaven representades per una diàfisi 
d’os llarg mossegat i pertanyent a un animal de talla mitjana.

El segon nivell d’argiles de color verd (UE 6241), amb inclusions de pedres, que s’entregava a la banqueta 
BQ-460 (per sota de la UE 6240) contenia vuit restes totes elles determinades.
Els ovicàprids estaven representats per sis restes entre les que hi havia una D4 superior dreta (++) 
concrecionada i de jove 3 (uns 9 mesos), una M2 superior dreta (+) concrecionada i de jove adult (9-24 
mesos), una Pm4 superior dreta (+/-) de jove adult 2 (18-24 mesos), i tres diàfisis d’os llarg (dos d’elles 
concrecionades i una amb arrels de grau 2). A nivell més concret d’ovella hi havia una mandíbula esquerra 
(D3T, D4T, M1++, M2+/o) de jove 3 (uns 9 mesos).
Les restes no determinades estaven representades per una única diàfisi d’os llarg d’un animal de talla 
mitjana.

EL nivell d’argiles de color verd/marró amb taques ataronjades (6245) que s’entregava a la banqueta BQ-
460, contenia un total de 80 restes de les que 75 van poder ser determinades.
De boví es va poder determinar una ulna dreta amb arrels (grau 2), un fragment de molar indeterminat (T) 
d’un animal com a mínim adult 2 (a partir de 48 mesos), i tres fragments d’os del carni (un d’ells corresponia 
a una part de l’os frontal).
Els ovicàprids van proporcionar quaranta cinc restes entre les que hi havia una costella amb arrels, una 
vèrtebra cervical fissurada i descamada (grau 3), un fragment d’axis amb marques de tall180, tres fragment 
de vèrtebra toràcica (dos d’ells amb marques de tall181), una diàfisi distal d’húmer, tres diàfisis d’húmer, un 
cos d’ulna esquerra de fetus, dos diàfisis de metàpode (una d’elles pertanyent a un individu en estat fetal), 
dinou diàfisis d’os llarg (cinc d’elles amb mossegades, un cremada totalment i una altra digerida), una 
epífisi proximal de fèmur dret (prox en curs d’epifisació) d’adult 1 (24-36 mesos), diàfisi distal de tíbia (no 
epifisada) amb marques de tall182, un fragment de banya fissurat (grau 2), una molar inferior esquerra (M1 o 
M2 ++), M3 inferior dret (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), dos incisives 2 inferiors dretes, tres fragments 
de dent, una mandíbula dreta (M3++) d’adult 2 (36-60 mesos), un maxil·lar dret (D3+++/D4+++/M1++) de 
jove 3 (uns 9 mesos).
A nivell més específic es va poder identificar una extremitat distal de tíbia amb arrels i una falange II 
(epifisada) de cabra. D’ovella hi havia una extremitat distal de tíbia dreta (epifisada) mossegada i amb 
arrels, i una falange II (epifisada).
Els porcs estaven representats per dos costelles fissurades (grau 3), una diàfisi distal d’húmer dret mossegat 
(grau 3), una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat) enganxat i amb arrels, una ulna dreta enganxada, 
fissurada i mossegada (grau 2), una incisiva 1 inferior, i quatre fragments d’os el crani.
Les espècies salvatges hi eren presents de manera molt escadussera amb dos fragments compostos per 
un fragment de coxal (acetàbul esquerra) i una extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada) mossegada, 
tots d’os de llebre.

179. Talls longitudinals al procés transvers dret, fins i curts, serien per desarticular el sacre de les vertebres lumbars (desarticulació).

180. 2 talls, fins, llargs, longitudinals, paral·lels a la vora cranial/lateral de l’articulació proximal amb l’atlas. A l’interior del cos també hi havia dos 
talls, profunds, llargs i paral·lels que s’haurien fet a l’intentar partir transversalment l’axis en dos (Desarticulació i esquarterament).

181. Ambdós fragments tenien el mateix tipus de tall profund, llarg i longitudinal a la zona interior del cos de la vèrtebra (esquarterament).

182. 4 talls, fins, curs, oblics a la vora lateral de la diàfisi distal, just per sobre de l’articulació (desarticulació).
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Les restes no determinades estaven compostes per vuit fragments d’os del carni inclosos dins la categoria 
talla petita.

L’ estrat de reompliment format per argiles endurides de color marró fosc (6260) que cobria el paviment 
P-477 i sobre el que es va construir el paviment P-478 va proporcionar 24 restes de les que 20 van poder 
ser determinades.
Els èquids hi eren presents amb una falange I posterior esquerra (epifisada). Pel que fa als ovicàprids es 
van poder identificar catorze rests compostes per una primera costella dreta amb marques de tall183, tres 
fragments de diàfisis d’os llarg, dos fragments de coxal (un d’ells amb marques de tall184), una diàfisi de 
fèmur, dos diàfisis de tíbia dreta ( una d’elles amb arrels i mossegades), una diàfisi de metatars mossegat, 
un petit fragment de molar, un fragment de mandíbula dreta (procés coronoide), un maxil·lar esquerra 
(M2++/M3+) d’adult 1 (24-36 mesos), i una mandíbula dreta (M3+++, M2T, Pm3T) d’un animal força vell 
(60-84 mesos) que presentava una anomalia dentària sens dubte causada per una avançada edat. A nivell 
més específic es va poder identificar una mandíbula dreta (D3+, D4+) de cabrit jove 1 (uns 3 mesos). Els 
porcs només hi eren presents amb un maxil·lar esquerra (M2+/o, M3+/o).
Els animals salvatges estaven representats per un fragment de maxil·lar dret de lagomorf, i una extremitat 
distal de fèmur dret (epifisat) de llebre.
Les restes no determinades només estaven representades per una diàfisi d’os llarg d’un animal de talla 
gran.

Sector 6/12

Estava definit en aquesta fase pels murs M-204 al sud, M-183 a l’oest i M-203 al nord. Aquest sector va 
sorgir de la compartimentació del sector 6/9 en una fase posterior de Vilars IIb molt malmesa pels treballs 
agrícoles. Pràcticament no es va conservar la seva estratigrafia.
El nivell de reompliment per a la construcció dels murs de Vilars IIb (UE 6047) va proporcionar 100 restes 
de les que 98 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per vuit restes compostes per un atlas gairebé sencer amb marques de 
tall185, un fragment de vèrtebra toràcica, una extremitat distal de radi dret (epifisat) amb marques de tall186, 
una M1 superior dreta (++) de jove adult 3 (uns 30 mesos), una Pm3 superior esquerra (++), una incisiva 3 
esquerra (+), un fragment de maxil·lar (tubercle facial) esquerra, i una fragment d’os del crani.
Els ovicàprids estaven representats per quaranta sis restes entre les que es van poder determinar tres 
costelles (una d’elles amb marques de tall187), una fragment de vèrtebra lumbar, tres vèrtebres toràciques 
(una d’elles fissurada i l’altra alterada i amb una coloració grisenca), una diàfisi distal d’húmer d’un animal 
jove, una diàfisi de radi, un fragment de cos d’escàpula esquerra, nou diàfisis d’os llarg (tres d’elles 
mossegades), un fragment de coxal esquerra, una diàfisi de fèmur, una diàfisi proximal de tíbia dreta, una 
extremitat distal de tíbia dreta (epifisada) mossegada, un fragment de diàfisi de tíbia, una fragment de diàfisi 
de metatars, un calcani esquerra (no epifisat) descamat, una D4 superior dreta (+) de jove 1 (uns 3 mesos), 
una D4 superior esquerra (++) de jove 2 (3-9 mesos), M1 superior dreta i una d’esquerra (++) de jove adult 
(9-24 mesos), una M3 superior dreta (+++) concrecionada i pertanyent a un individu adult 3 (60-84 mesos), 
una molar superior esquerra (M1 o M2 +/o) de jove (3-9 mesos), una molar superior esquerra (M1 o M2 T) 
de com a mínim un adult 2 (a partir dels 36 mesos), una Pm2 superior dreta (++), una Pm3 superior dreta, 
una M1 inferior esquerra (+++) alterada i d’un adult 1 (24-36 mesos), una M2 inferior dreta (+) de jove adult 
(9-24 mesos), dos M3 inferiors esquerra i una de dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una mandíbula esquerra 
(D2+/D3+/ D4+) de jove 1 (uns 3 mesos), dos fragments de mandíbula (un d’ells rosegat), tres fragments 
d’os del crani (un d’ells cremat i un altre alterat). 
A nivell més específic es va poder determinar una extremitat distal de tíbia dreta (epifisada) de cabra. 
D’ovella hi havia una diàfisi de radi mossegada i una Pm4 inferior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs estaven representats per quinze restes compostes per una diàfisi d’húmer dret (prox i dist. no 
epifisades) descamada i aparentment d’un animal molt jove (0-6 mesos), una diàfisi d’húmer dret mossegada 
i descamada, un fragment de coxal d’un animal en estat fetal, una diàfisi de fèmur mossegada, una diàfisi 

183. Petit tall, curt i semi profund transversal just per sota de l’articulació de la costella (desarticulació).

184. Un Petit fragment de tuberositat isquiàtica, en concret la punteta lateral, tenia petites estries molt fines i obliqües al bord ventral de la tuberositat 
(descarnament?).

185. tall oblic i curt a la faceta articular caudal dreta, en la seva part més inferior (desarticulació del crani).

186. Diversos talls longitudinals, que semblen haver seccionat en dos l’extremitat distal (secció de la diàfisi longitudinalment possiblement per a 
l’obtenció del moll de l’os).

187. 1 tall, semi llarg, semi profund, i transversal a l’articulació proximal de la costella (desarticulació).
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de tíbia esquerra mossegada i descamada, un metacarp III esquerra (no epifisat) cremat i fissurat, una Pm3 
superior dreta (+/o), una incisiva 1 inferior dreta (+/o) amb una possible patologia dentària188una mandíbula 
dreta (D3+/o, D4+/o, M1-) d’un animal molt jove (0-6 mesos), un fragment de mandíbula, un maxil·lar dret 
(D1+/o, D2+/o, D3+++, D4++, M1+/o) de jove 2 (3-9 mesos), un fragment de maxil·lar dret (D4 +/o) d’infantil 
(0-6 mesos), i tres fragments d’os del crani (un d’ells amb arrels, enganxat i rodat i un altre amb marques 
de tall189).
Els animals salvatges estaven representats per una vèrtebra lumbar de cèrvid que presentava un procés 
patològic. Semblava una infecció fruit d’una ferida anterior en procés de curació.
Pel que fa a les restes no determinades aquests comptaven amb la presència de vint-i-una restes de la 
categoria talla petita compostes per un fragment de cartílag intercostal, tres fragments de cos de costella 
(un d’ells digerit), dos vèrtebres caudals, un petit fragment d’atlas (faceta articular cranial), un fragment 
de vèrtebra indeterminada i un de vèrtebra lumbar, quatre diàfisis d’os llarg, un fragment d’epífisi proximal 
de fèmur amb arrels, sis esquitlles de crani, i un petit fragment de mandíbula (procés coronoide). De talla 
mitjana hi havia una vèrtebra caudal amb arrels i una diàfisi d’os llarg. Finalment els animals de talla gran 
només estaven representats per una diàfisi d’os llarg.

Sector 6/13

El sector 6/13 era un espai situat al nord de l’espai central, zona 6, i en contacte amb la part oriental del 
carrer, sector 10/3. Es tractava d’una habitació que estava parcialment sota el marge-testimoni no excavat 
de les fases Vilars III i Vilars IV, raó per la qual els nivells d’ús i els murs que la delimitaven no estan 
totalment determinats. 

L’excavació, s’endegà l’any 2000 amb la descoberta de nivells que passaven per sota dels murs de 
delimitació del sector 6/7 (Vilars IIb) i d’altres murs que semblaven dibuixar una habitació anterior al sector 
6/7 i de dimensions força superiors, estenent-se també per sota dels sectors 6/9 i 6/4. Aquest espai tindria 
una superfície útil d’ aproximadament 52 m2, una planta de tendència quadrangular (7,5 x 7 m) i semblava 
no presentar cap tipus de compartimentació. Pel que fa a la cronologia, tant les evidències estratigràfiques 
com el material trobat durant l’excavació mantenien al sector 6/13 en la fase Vilars IIa, és a dir, en l’Ibèric 
Antic (primera meitat del s. VI a. de la n. e.).

Resumint la complexa estratigrafia d’aquest sector, es pot afirmar que tenia dos moments d’ocupació 
diferenciats. La fase més antiga destacada per la seva compartimentació en dos espais, el més occidental 
dels quals només presentava restes d’un possible pilar o banqueta i d’un nivell d’ocupació. I una fase més 
recent que es caracteritzava per una habitació de grans dimensions: 

• De la fase més antiga no disposem de nivells amb presència de restes aqueofaunístiques en canvi 
del moment més recent hi ha un important volum d’estratigrafia amb nivells verds on hi ha abundant 
matèria orgànica i restes faunístiques (amb diferents percentatges d’acumulació). 

• De la fase més recent es van poder distingir dos refaccions que van implicar canvis en la 
composició d’estructures dins del mateix espai. En primer lloc i en el moment més antic (excavat 
durant la campanya 2002) havia tot un conjunt d’estructures que funcionaven amb el paviment (P-
575). Aquestes eren una llar en forma de “pell de brau” (LL-546) que ocupava una posició central a 
l’estança, dos bancs correguts (BQ-430 i BQ-467) i una fossa ritual amb restes d’un suid (FS-574), 
d’uns 25 cm de diàmetre. Amb aquest conjunt també hi funcionava una espècie de depressió o 
receptacle (ES-529 de 10 cm de profunditat, 20 cm d’amplada i 160 cm de longitud) situada al nord 
de la llar i reblerta amb un nivell d’acumulació amb matèria orgànica (petits carbons) que rebleix 
l’estructura (UE 6279). 

En un moment posterior tot el conjunt anterior quedarà colmatat pel un reompliment (UE 6238/6283/6285) 
sobre del qual hi havia el paviment d’argila que s’entregava a la banqueta BQ-467 i cobria part de la llar 
LL-546 (de pell de brau). Aquest paviment (P-462/P-468/P-568) s’estenia pel sud i per l’angle nord-est del 
sector i tenia una potència mitja de 4 cm. (UE 6246/6280/6281). En el procés de preparació del paviment, 
la llar va sofrir una refacció afegint-li una revora d’argila. Aquest fet va provocar que la llar esdevingués més 
petita i que adoptes una forma el·líptica (LL-464, excavada durant la campanya 2001).
Així doncs i recapitulant amb aquest segon paviment hi funcionava una llar lenticular (LL-464), amb diferents 
capes de cendres,entre les quals destaca la UE 6257, relacionades amb el funcionament d’aquesta 

188. Semblava un abscés que hauria afectat a l’arrel de la dent provocant una deformació de la mateixa.

189. Fragment d’os occipital esquerra amb un tall oblic que seccionava el còndil occipital esquerra (desarticulació del crani).
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estructura, una petita fossa irregular, situada a l’angle nord-est del sector, reblerta amb una capa de llims 
(UE 6256), amb inclusions de cendres i petits carbons, i una alineació en sentit nord-sud de grans lloses 
de pedra (ES-466), que s’observa també al nord-est de sector. Aquesta correspondria possiblement a un 
envà. Finalment, també es va poder identificar un nivell de carbons (UE 6237) s’observa en l’est del sector.

L’ elevació de la banqueta BQ-467, feta amb tovots de matriu argilosa i amb inclusions de petits carbons 
i graves (UE 6294) contenia 3 restes compostes per una banya esquerra gairebé sencera d’ovella on s’hi 
van poder localitzar marques de tall190, una diàfisi de fèmur esquerra i una fragment de coxal dret de conill.
El paviment compost per un “mil fulles” d’argila, de potència irregular i ubicat a l’angle Sud-oest del sector 
(P-568, UE 6280) només contenia 9 restes totes elles determinades. Aquestes estaven compostes per un 
hioide i una diàfisi d’os llarg d’ovicàprid, un metatars dret d’ovella amb una alçada aproximada de 55,7 
cm. També es va poder determinar un calcani dret (no epifisat) de porc, i finalment una mandíbula dreta i 
una extremitat proximal de tíbia dreta de conill. Les restes no determinades constaven d’un fragment de 
vèrtebra cervical d’un animal de talla gran i dos fragments de cos de costella d’un animal de talla petita.

El reompliment de matriu argilosa que semblava estendre’s al llarg de tot el sector (al N) i que regularitzava 
el sòl de l’habitació de cara a una nova ocupació (UE 6282) va proporcionar 52 restes de les que 46 van 
poder ser determinades.
Els èquids estaven representats per una única diàfisi de d’húmer esquerra d’un animal en estat fetal.
De boví es va poder determinar una diàfisi de tíbia dreta fissurada i mossegada (grau 2), un astràgal dret 
amb marques de tall191, i un fragment de molar indeterminada. 
Els ovicàprids comptaven amb 26 restes compostes per sis costelles (una d’elles fissurada i amb marques 
de tall192), una vèrtebra cervical gairebé sencera i amb marques de tall193, un fragment d’axis amb marques 
de tall194, dos fragments de vèrtebra toràcica (una d’elles amb marques de tall195), una escàpula dreta gairebé 
sencera (prox. i dist. no epifisat) d’un animal juvenil (menys de 5 mesos), un fragment de cos d’escàpula 
fissurada, una ulna esquerra gairebé sencera, tres fragments de diàfisi de metàpode (un d’ells descamat, 
fissurat i mossegat (grau 2) i un altre només mossegat), dos diàfisis d’os llarg, un fragment de diàfisi de 
fèmur, un astràgal esquerra amb traces evidents d’haver estat digerit, un fragment de banya, una M2 
superior esquerra (++) d’adult 1 (24-36 mesos), una M1 superior (+/o) de jove 1 (uns 3 mesos), un fragment 
de mandíbula dreta (procés coronoide), i dos fragments d’os del crani (un fragment d’os frontal amb marques 
de tall196. A nivell més específic es va poder determinar dos restes de cabra compostes per un fragment de 
diàfisi de radi dret i una mandíbula dreta (Pm3+, Pm4+, M1++) d’adult 1 (24-36 mesos), i d’ovella una diàfisi 
d’húmer esquerra (dist. en curs d’epifisació), mossegada i amb arrels, d’un animal juvenil (3-4 mesos).
Els porcs amb vuit restes estaven representats per una epífisi proximal d’húmer esquerra (no epifisada) 
enganxada, una extremitat distal d’húmer dret (epifisada) fissurat, rodat i mossegat, una fragment de diàfisi 
de fèmur, una diàfisi proximal de tíbia esquerra, una falange I (III o IV no epifisada) mossegada, un os del 
tars dret (naviculocuboide), una incisiva 1 inferior, i un fragment de cos de maxil·lar. 
Els animals salvatges hi eren presents amb quatre restes de conill compostes per dos vèrtebres lumbars, 
una escàpula dreta, i una ulna dreta.
Les restes no determinades estaven representades per un sol fragment de cos de costella d’un animal de 
talla petita.

Un altre reompliment de matriu argilosa que semblava que s’estenia per l’angle Sud-est del sector i que 
regularitzava el sòl de l’habitació de cara a una nova ocupació (UE 6284=6282=6286) va proporcionar 15 
restes totes elles determinades.
Dins la categoria genèrica dels ovicàprids s’hi van poder incloure cinc restes compostes per una costella, 
una fragment d’ulna, un calcani esquerra mossegat i amb arrels (grau 2), una M1 inferior esquerra (tenia la 
cúspide trencada fet que va impedir veure el desgast) alterada, i una M2 inferior dreta (+) de jove adult 1. A 
nivell més concret es va poder identificar una epífisi distal de metacarp esquerra (no epifisat) de cabró (talla 
gran), i una Pm4 inferior dreta (+) d’una ovella adulta 1 (24-36 mesos).
Els porcs estaven representats per una extremitat distal de fèmur dret d’un animal molt jove (0-6 mesos) i 

190. Tall transversal en el seu bord lateral que ha seccionat la banya (tall de la banya).

191. 1 tall, fi, curt, transversal a la vora medial de la troclea distal (desarticulació).

192. 3 tallets, curts, fins, consecutius, oblics a la vora caudal del cos de la costella (evisceració).

193. 2 estries, fines, curtes, obliqües a la vora lateral esquerra just per sota del procés articular caudal esquerra (desarticulació).

194. Tall profund i oblic que va seccionar la vèrtebra longitudinalment i obliquament (procés de separació del cap).

195. Varies estries, fines, curtes, obliqües a la vora lateral esquerra del procés espinal (descarnament).

196. 1 tall que ha seccionat longitudinalment l’os frontal de l’animal (secció del crani).
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per una epífisi distal també de fèmur de lateralitat i edat indeterminades.
D’animals salvatges només es va identificar un fragment d’escàpula esquerra de conill.
Les restes no determinades estaven compostes per una fragment de vèrtebra cervical mossegada i quatre 
diàfisis d’os llarg d’animals de talla petita.

El reompliment de matriu argilosa que semblava que s’estenia per l’angle Sud-oest del sector i que 
regularitzava el sòl de l’habitació de cara a una nova ocupació (UE 6286=6282=6284) va proporcionar 17 
restes totes elles determinades.
Dins la categoria dels ovicàprids es van determinar una diàfisi de fèmur, un calcani dret rosegat i pertanyent 
a un animal jove, i una M3 inferior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos). Els porcs estaven representats per un 
fragment d’axis que tenia marques de tall197. De conill hi havia un costella rosegada, una ulna dreta i una 
tíbia dreta (epifisada) amb arrels.
Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg d’un animal de talla gran. De 
talla petita hi havia un fragment de cos de costella amb marques de tall198, un fragment de vèrtebra lumbar 
(procés transvers), un fragment de vèrtebra toràcica amb marques de tall199, i cinc diàfisis d’os llarg.

El nivell de carbons de color gris fosc (UE 6237) conservat a l’est del sector sobre una capa d’argiles 
contenia 20 restes totes elles determinades.
Els èquids estaven presents amb una sola incisiva 2 inferior esquerra (+++) amb un desgast força incipient 
que estaria evidenciant un animal adult/vell (uns 15 anys). 
A nivell genèric la categoria dels ovicàprids comptava amb set rests compostes per una extremitat proximal 
de radi que estava mossegat, un fragment de cos d’escàpula amb arrels i mossegat, dos diàfisis de 
metàpode, una diàfisi d’os llarg, un fragment de diàfisi de fèmur amb arrels, i un fragment de mandíbula 
(procés coronoide). A nivell més específic també es va poder determinar un astràgal dret de cabra, que 
també estava afectat per l’acció dels carnívors.
Els porcs hi eren presenta amb cinc restes entre les que hi havia una diàfisi d’os llarg, una incisiva 1 inferior 
dreta, i tres fragments d’os del crani.
Les rests no determinades van proporcionar tres diàfisis d’os llarg (dos fissurades i una mossegada) de talla 
mitjana, i tres fragments de costella de talla petita.

El nivell d’argiles de color marró clar (UE 6238) sota la UE 6170 (pertanyent a la fase posterior i per tant al 
sector 6/7) contenia un conjunt de 71 restes de les que 67 van poder ser determinades.
D’ èquid es va poder identificar una extremitat distal de metàpode afectat per l’acció dels carnívors. Els 
bovins comptaven amb quatre restes compostes per una vèrtebra toràcica, dos falanges I (epifisades) 
d’adult (a partir de 30 mesos), una d’elles presentava marques de tall200 i una possible patologia òssia 
(tenia les insercions musculars molt marcades i la falange en general era molt robusta). També es va poder 
determinar un maxil·lar dret (Pm4++, M1 +++) d’adult 1 (30-48 mesos).
Dins de la categoria dels ovicàprids es van poder determinar 46 fragments entre els que hi havia dos 
fragments de costella, dos fragments de vèrtebra cervical, dos fragments de vèrtebra toràcica (una d’elles 
amb arrels), deu diàfisis d’os llarg (una d’elles amb un impacte), una extremitat proximal de metatars 
esquerra, una M3 superior esquerra d’adult 1 (24-36 mesos), una M1 inferior esquerra (+) de jove 2 (3-9 
mesos), una M3 superior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), un molar superior dreta (M1 o M2 
+/o) d’un animal jove (3-9 mesos), una incisiva 2 inferior esquerra, una molar inferior (M1 o M2 +/-) de 
jove (3-9 mesos), una mandíbula dreta (D2+/o) fissurada, dos fragments de mandíbula (procés condilar 
i fragment de galta), un maxil·lar dret (D3+/o, D4+/o) d’infantil (0-3 mesos), i setze fragments de crani. 
A nivell més específic es va poder determinar dues restes de cabra compostes per una extremitat distal 
d’húmer esquerra (epifisat) fissurat, amb arrels i marques de tall201, i una falange III. D’ovella hi havia una 
extremitat distal d’húmer dret (epifisada) fissurada i amb arrels, i una mandíbula esquerra (D2+, D3++, 
D4++) enganxada i concrecionada de jove 2 (3-9 mesos).
Els porcs estaven representats per quatre restes compostes per una fragment de costella (I o II), una cos de 
vèrtebra cervical amb marques de tall202, un fragment de molar, i un fragment d’os del crani (fragment d’os 

197. 1 tall curt, oblic i semi profund, a la vora dorsal de la faceta articular cranial de l’axis (desarticulació).

198. 2 estries, fines, curtes, transversals, a la vora lateral del cos de la costella (descarnament).

199. 3 estries, fines, curtes, al bord lateral del procés espinal (descarnament).

200. 3 tallets, curts, semi profunds, oblics a l’epífisi proximal (extracció dels tendons i/o la recuperació de la pell de l’animal).

201. 2 estries, curtes, molt fines gairebé imperceptibles, longitudinals, a la troclea en la seva vora cranial (desarticulació).

202. 1 tall que va seccionar transversalment la vèrtebra, concretament afectant a la faceta articular caudal (esquarterament).
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occipital: còndil occipital dret i procés jugular dret) amb marques de tall203.
Les restes no determinades estaven compostes per un cos de costella amb arrels, fissures i marques de 
tall204, i un fragment de crani d’un animal de talla gran. De talla mitjana una diàfisi d’os llarg mossegada i 
un os del crani. I finalment de talla petita dos costelles de fetus, una vèrtebra toràcica també de fetus, i un 
fragment de crani.

El nivell argilós de color marró fosc, amb inclusions de carbons (UE 6250), que passava per sota del mur 
M-86 (neteja mur antic M-448), va proporcionar 4 restes de les que només 3 van poder ser determinades. 
Aquestes estaven compostes per una falange II posterior (epifisada) de cavall, una esquitlla d’extremitat 
distal de falange i un fragment de vèrtebra indeterminada d’animal de talla gran.

FS-574 (UE 6297)

Aquesta fossa adossada al mur M-448 i gairebé tocant a la banqueta BQ-430, contenia 529 restes de les 
que 459 van poder ser determinades. El conjunt estava compost per un esquelet pràcticament sencer d’un 
porc mascle jove adult (12-18 mesos). El tret més distintiu d’aquesta fossa era la mancança de part de 
l’extremitat anterior dreta (veure punt 6.2.2)

FS-461 (UE 6256)

Aquesta fossa va proporcionar 62 restes de les que 34 van poder ser determinades. Entre les restes es va 
poder individualitzar un mascle de porc jove adult (12-18 mesos), un ovicàprid infantil (0-3 mesos) i també 
les restes d’un conill que amb pràctica seguretat haurien arribat per casualitat barrejades amb la terra del 
reompliment de la fossa (veure punt 6.2.2).

Sector 6/17

Espai de 3,6 m2 construït que es va construir directament a sobre de l’antic sector 23 aprofitant com a 
fonaments els seus murs. Limitava al nord amb el sector 18 (M-397); a l’oest, amb el sector 19 (M-361) i, al 
sud, amb el carrer o Zona 5 mitjançant el mur de façana M-360 i la porta cantonera PO-402. Es desconeix 
el seu límit per l’est donat que fou destruït pels treballs d’explanació agrícola. 
A l’interior de l’estança (excessivament petita per a ser considerada com una vivenda), es van documentar 
dos únics nivells arqueològics superposats : el més antic corresponia a un estrat d’acumulació amb força 
material ceràmic i faunístic (UE 6105) sense estar relacionat amb estructures domèstiques, i el segon, a 
un farciment constructiu que va significar la seva amortització definitiva (UE 6104). EL conjunt del sector 
estava cobert per un potent nivell superficial (UE 1051).

El nivell de reompliment d’argiles marrons (UE 6104) que colmataven el sector durant la fase Vilars IIb va 
proporcionar un total de 70 restes de les que 63 van poder ser determinades.
Els èquids estaven representats per un fragment de coxal (fragment d’acetàbul i coll de l’ísquium) esquerra 
fissurat. De boví es van poder determinar set restes compostes per un fragment de vèrtebra toràcica 
fissurada i amb marques de tall205, una escàpula esquerra, gairebé sencera, enganxada i fissurada (grau 
2), un fragment de diàfisi de metàpode, una falange II amb arrels (grau 2) i taques vermelles possiblement 
d’òxid de ferro, una M2 superior dreta (++) d’adult 1 (30-48 mesos), una molar superior (M1 o M2 +/o), i un 
fragment d’os del crani (os zigomàtic esquerra) amb dissolucions (grau 2).
Dins la categoria dels ovicàprids hi havia setze restes entre les que es va poder determinar un os del carp 
esquerra (capitato-trapezoide), un os del carp dret (semilunar), una diàfisi de metàpode amb marques 
de tall206, sis diàfisis d’os llarg (una d’elles mossegada i tres amb arrels), un fragment de diàfisi de fèmur, 
una extremitat distal de tíbia (epifisada) mossegada, una epífisi proximal de tíbia amb arrels (grau 2), 
un fragment de diàfisi de metacarp mossegat i amb arrels, una M2 superior dreta (+) de jove adult (9-
24 mesos), un fragment de mandíbula esquerra (procés coronoide), i un maxil·lar esquerra (M3+/-, M2+, 
M1++, Pm4+) de jove adult 2 (18-24 mesos). A nivell més específic es van poder identificar quatre restes 
d’ovella entre les que hi havia dos extremitats proximals de metacarp (una dreta i l’altra esquerra), una 

203. 2 estries, fines, curtes i obliqües a la vora caudal del procés jugular (descarnament).

204. 1 tall, curt, fi, transversal, a la vora medial (evisceració).

205. diverses estries fines, llargues a la vora lateral del procés espinal tant esquerre com al dret (descarnament).

206. 2 talls, curts, profunds, oblics a la vora caudal del còndil lateral (desarticulació).
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diàfisi de metatars i una mandíbula dreta (M3+/M2++/M1+++/Pm4++/Pm3+), fissurada i amb arrels (grau 
2), d’adult 1 (24-36 mesos). 
Els porcs estaven representats per dinou restes compostes per un fragment de vèrtebra lumbar fissurada, 
dissolta (grau 3) i amb marques de tall207, un fragment de cos d’escàpula dreta mossegada, una fragment 
d’ulna rosegada i amb arrels (grau 2), una diàfisi distal de metàpode (III o IV no epifisada), una extremitat 
proximal de tíbia esquerra mossegada, una M3 inferior dreta (++) d’un adult 4 (48-60 mesos) de talla gran, 
una mandíbula dreta (M1+/M2+/o), fissurada i descamada (grau 3), de jove 3 (9-12 mesos), un fragment de 
cos de mandíbula esquerra dissolta, fissurada i amb marques de tall208, un fragment de cos de mandíbula 
esquerra mossegat, un maxil·lar dret (M3-, M2+/o, M1+/o, Pm4+/o, Pm3+/o) de jove adult 1 (12-15 mesos), 
un maxil·lar dret (M3+/o, M2+, M1++), dissolt i amb arrels (grau 2), de jove adult 3, tres fragments de 
maxil·lar, i cinc fragments d’os del crani (os temporal esquerra, os nasal, còndil occipital dret dissolt i amb 
arrels (grau 2), dos fragments d’occipital un d’ells mossegat).
Les restes no determinades contenien set restes de la categoria talla gran compostes per un fragment de 
costella, un fragment d’extremitat distal de radi (epifisat), un fragment de diàfisi d’os llarg amb arrels (grau 
2), un fragment de coxal (coll ílium) concrecionat i fissurat, i quatre fragment de crani. De talla mitjana 
hi havia tres restes compostes per un cos de costella i dos diàfisis d’os llarg (una d’elles mossegada). 
Finalment la categoria talla petita estava representada per cinc restes compostes per dos fragments de 
costella (un d’ells amb marques de tall209), un fragment de vèrtebra lumbar, una diàfisi d’os llarg d’un individu 
en estat fetal i un fragment de coxal dret (acetàbul i coll ílium).

Sector 6/18

Situat al nord del sector 17, només conservava el seu límit meridional (M-397) en relació amb un nivell 
d’acumulació (UE 6108) o dipòsit detrític de gran potència i forta pendent vers del nord (UE 6108). Fou des 
de la superfície d’aquest nivell des d’on es va practicar l’excavació/buidament constructiu de la bassa-pou 
(CS-74) de la fase Vilars III. En qualsevol cas, tot i les limitades dimensions de l’espai excavat, sembla 
evident que el sector mai no va tenir una funcionalitat domèstica. 

Aquest Primer nivell d’ús (UE 6108) de Vilars IIb parcialment tallat pel buidament constructiu (UE 7018) de 
la cisterna-pou va proporcionar 25 restes totes elles determinades.
Els bovins estaven representats per una extremitat proximal de metatars fissurada, amb una coloració 
fosca i marques de tall210. De porc hi havia un radi dret gairebé sencer, fissurat, dissolt, amb una coloració 
fosca i amb arrels (grau 2), i un fragment de cos d’escàpula esquera mossegat i amb arrels (grau 2).
Els ovicàprids també hi eren presents amb vuit restes compostes per una costella, una diàfisi d’húmer, dos 
fragments de cos d’escàpula amb arrels, coloració fosca i taques negres (òxid de manganès), dos diàfisis 
d’os llarg fissurades, mossegades i amb arrels (grau 2), un fragment de diàfisi de tíbia amb una coloració 
fosca, una molar inferior esquerra (M1 o M2 +) d’un animal jove (3-9 mesos).
Pel que fa a les restes no determinades, aquestes estaven representades per vuit restes de talla gran, 
compostes per dos fragment de cos de costella amb una coloració fosca i arrels (grau 2),i sis fragments de 
diàfisi d’os llarg totes amb una coloració fosca i dos d’elles fissurades. De talla mitjana hi havia sis restes 
entre les que es va poder determinar tres fragments de costella amb traces d’arrels, i tres diàfisi d’os llarg 
mossegades, descamades i amb arrels (una d’elles presentava taques vermelles que podria ser de la 
precipitació d’òxid de ferro).
D’aquest nivell es interessant destacar l’alt percentatge de restes (56%) amb la superfície de la seva cortical 
marcada per una intensa coloració fosca (marró fosc) i en alguns casos taques negres (òxid de manganès). 
Aquestes alteracions fisicoquímiques estarien evidenciant que aquests materials haurien estat sotmesos 
a una atmosfera d’oxidoreducció en condicions d’humitat més o menys continuada durant un llarg període 
de temps. Possiblement es tractaria de materials extrets de la cisterna potser fruit del mateix buidament 
constructiu.

207. 1 tall transversal que va seccionar el procés transvers de la vèrtebra (esquarterament).

208. 4 talls, llargs, semi profunds, oblics i paral·lels entre ells, fets segurament amb un ganivet gran. Estaven a la vora medial de la galta, més aviat 
en la zona central (possible extracció de la llengua)

209. 3 tallets, paral·lels, fins, curts, transversal, a la vora medial just per sota de l’articulació de la costella (desarticulació).

210. 1 tall transversal que va seccionar un extrem de l’epífisi proximal, en la seva vora cranial (desarticulació).
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Sector 6/20

Sector situat a l’oest del passadís de la cisterna que va ser identificat en el petit marge de separació 
entre els camps. Limitava al nord amb M-406 de desenvolupament curvilini, que semblava delimitar l’espai 
central durant la fase Vilars II. Aquest sector es va amortitzar completament per la construcció del passadís 
de la cisterna i com a tal només es va conservar parcialment sota de la cota d’arrasament provocada per 
aquesta (UE 7018). L’únic estrat identificat corresponia a una capa de 30 cm de gruix, amb gran quantitat 
de materials arqueològics (UE 6110), que s’endega al parament sud de l’imponent mur perimetral (M-406). 
En relació amb aquest cal dir que ara per ara, la seva funcionalitat ens es desconeguda.

Dins l’ estrat d’argila verda d’acumulació retallat per la construcció del passadís de la cisterna-pou (UE 
negativa 7018) s’hi van localitzar 27 restes de les que 24 es van poder determinar.
Els bovins estaven representats per una falange III i una M3 superior esquerra (++) d’adult 2 (48-96 mesos). 
D’ovella hi havia una diàfisi de radi esquerra dissolt, amb una coloració fosca i amb arrels, i un fragment de 
crani (os frontal + orbital + base de la banya esquerra) també amb una coloració fosca i marques de tall211. 
A nivell més genèric es va poder determinar una M3 inferior dreta (+) d’una ovella adulta (24-36 mesos). 
Finalment els porcs estaven representats per un fragment de mandíbula dreta de porc descamada, dissolta 
i amb una coloració fosca.
Les restes no determinades eren majoritàries en aquest conjunt amb disset fragments de talla gran, totes 
elles amb una coloració fosca, compostos per un fragment de diàfisi de metàpode, un fragment d’os del 
crani (os frontal) descamat (grau 2), i quinze diàfisis d’os llarg, dotze dels quals estaven dissolts (grau 3 i 
4), nou amb arrels (grau 3), un descamat (grau 2) i un fissurat (grau 2). De talla mitjana només hi havia una 
fragment de costella amb arrels i fissures (grau 2).

En aquest nivell, tal i com passa al sector 6/18, hi havia un alt percentatge d’ossos amb una coloració 
marró fosc (74%) típica dels materials que han estat sotmesos durant un llarg període de temps a unes 
condicions d’humitat constants. A més es molt destacable el grau d’afectació dels agents de segon nivell 
(descamacions i dissolucions) que en un 50% dels casos és molt elevat (grau 3 i 4). 

Sector 6/21

Aquest sector no es va poder localitzar ni en la Memòria d’excavació, ni en l’informe preliminar, de manera 
que no podem presentar aquí la seva descripció. Tot i així, com que la descripció dels nivells arqueològics, 
d’aparició de les restes, si que estaven descrits en el registre, s’ha optat per incloure les dades que serviran 
per l’anàlisi global per fase i zona.

L’ estrat d’argila verda de colmatació (UE 6109) entre M-406 i la façana del carrer (zona 10) va proporcionar 
33 restes, totes elles determinades. 
Els bovins estaven representats per una fragment d’una dreta fissurada (grau 3), mossegada, amb arrels i 
marques de tall212. De porc hi havia una falange I (III o IV epifisada) dissolta, amb arrels (grau 3) i amb una 
coloració fosca, i una D4 superior dreta (T) d’un animal jove 3 (9-12 mesos).
Els ovicàprids estaven representats per tretze restes compostes per un fragment de diàfisi d’húmer amb 
arrels i coloració fosca, un fragment de diàfisi de radi també amb una coloració fosca, set diàfisis d’os llarg 
amb arrels, una diàfisi de metacarp esquerra de fetus, una M3 superior esquerra (++), amb coloració fosca, 
d’adult 2 (36-60 mesos), una molar superior esquerra (M1 o M2 +), amb coloració fosca, i un fragment de 
mandíbula (procés coronoide) amb coloració fosca. A nivell més específic també es va poder identificar 
dos restes de cabra compostes per una extremitat distal d’húmer dret amb arrels, coloració fosca i taques 
negres, i una mandíbula esquerra (D4++, M1+), mossegada i amb arrels (grau 3), de jove 3 (uns 9 mesos). 
D’ovella només es va poder determinar una falange II (epifisada) amb arrels (grau 2).
Les restes no determinades comptaven amb quatre fragments d’animal de talla mitjana (tots ells amb una 
coloració fosca), compostos per dos cossos de costella, i dos esquitlles de diàfisi d’os llarg. De talla petita hi 
havia un fragment de cos de costella amb coloració fosca i una extremitat proximal de tíbia dissolta (grau 4). 
Finalment de talla gran es van poder identificar vuit restes compostes (totes elles amb coloració fosca) per 

211. 1 tall transversal que va seccionar la banya ben arran de la base, i també un tall longitudinal a la part dorsal de l’os frontal que devia seccionar 
el crani en dos (extracció de la banya i partició del crani segurament per al consum de les visceres).

212. Un tall ample, profund i transversal a la vora medial de l’articulació de l’ulna (desarticulació).
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un fragment de vèrtebra cervical amb marques de tall213, un fragment d’articulació de l’ulna concrecionada, 
un fragment de diàfisi d’ulna dissolta, quatre diàfisis d’os llarg (dos amb fissures, una descamada i dos amb 
arrels), i un fragment de diàfisi de tíbia amb arrels i fissures.

Com a tret destacat cal dir que en aquest sector hi havia un alt percentatge de restes amb la cortical amb 
una coloració marró fosc (57,6%) fet que ens impulsa a pensar que la dinàmica de formació d’aquests 
conjunts seria similar a la descrita pels sector 6/18, 6/20, 6/21.

Sector 6/22
Petit espai conservat entre la cisterna-pou (CS-74) i el mur M-397 que limitava el sector 23 pel nord. 
L’excavació va romandre aturada -des del novembre de 1999- sobre la UE 6111, un nivell d’ús conservat 
en 2 m2 que pertanyia a la fase anterior.

Una capa d’argila verda d’ocupació (UE 6111) durant la fase Vilars IIa (final d’excavació 1999) va proporcionar 
només cinc restes compostes per un astràgal dret de boví, amb arrels i marques de tall214, un fragment de 
diàfisi de tíbia amb arrels, mossegades i coloració fosca, un fragment de vèrtebra indeterminada amb arrels 
(grau 2) i coloració fosca, una extremitat distal d’escàpula esquerra amb coloració fosca i un fragment de 
cos de mandíbula descamat (grau 2) i amb coloració fosca.
Aquest nivell al igual que els dels sectors 6/18, 6/20, 6/21, 6/22 presenta un alt percentatge del material (la 
seva pràctica totalitat) amb evidències d’haver estat amb contacte amb un medi aquàtic estable durant un 
cert període de temps.

Sector 6/23

Es tracta d’un espai quadrangular de 4m2 que limita a l’est amb M-24, a l’oest amb M-405, al nord amb 
M-404 i al sud, amb el mur de façana M-401 que conserva el llindar de la porta cantonera PO-403. 
L’excavació va romandre aturada sobre el darrer nivell de funcionament format per una capa detrítica de 
restes orgàniques i cendres (UE 6107). Aquest sector no presentava cap tipus d’estructura que permetés 
avançar en la definició de la seva funcionalitat.

L’ estrat d’acumulació de restes orgàniques (UE 6107), primer nivell de la fase Vilars IIa, contenia 141 
restes de les que 124 van ser determinades.
Els èquids estaven representats per quatre restes compostes per dos M3 inferiors esquerres, en els dos 
casos d’individus adults 2 (+, 60-120 mesos), i un fragment de mandíbula (zona incisiva de la mandíbula 
amb petit fragment de la diastema, tenia els sis incisius i les dues canines) d’un mascle possiblement adult. 
De boví es van poder determinar catorze restes compostes per una M2 inferior dreta (+/o) de jove adult, 
una M1 superior esquerra (+/o) de jove, una M2 superior esquerra (+/o) de jove adult (uns 18 mesos), una 
incisiva 1, quatre fragments de molar, un fragment de cos de mandíbula amb arrels, i un fragment d’os del 
crani amb arrels i taquetes vermelles sobre la cortical.
A nivell genèric dins la categoria dels ovicàprids s’hi van incloure cinquanta dos restes compostes per tres 
costelles, una vèrtebra cervical, un atlas mossegat i amb marques de tall215, un fragment de diàfisi de radi 
esquerra mossegat, un fragment de diàfisi de metàpode, dos diàfisis d’os llarg fissurades, un fragment 
de coxal esquerra (acetàbul i fragment de l’ísquium), dos fragment de diàfisi de tíbia (una d’elles tenia 
taques verdes fruit del possible contacte amb un element de bronze), una epífisi distal de tíbia esquerra 
(no epifisada), una extremitat proximal de metacarp dret amb arrels (grau 2), un calcani dret (epifisat), una 
M1 superior esquerra (+) de jove (3-9 mesos), una M1 superior dreta (+) de jove, una M3 superior dreta 
(++) d’adult 2 (36-60 mesos), tres M3 superiors esquerres (+) d’adult 1 (24-36 mesos), dos M3 superiors 
dretes (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3 (uns 9 mesos), una M1 
superior esquerra (+++) d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 superior dreta (++) d’adult 2 (36-60 mesos), 
una M3 superior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una incisiva 1 inferior esquerra, una Pm2 
inferior esquerra (+++), dos M1 superiors (esquerra i dreta +) de jove (3-9 mesos), vuit fragments de molars 
indeterminades, un hioide dret, una mandíbula esquerra (M1+++, M2+++) d’adult 3 (60-84 mesos), quatre 
fragments de mandíbula, dos d’ells fissurats (grau 2), un maxil·lar dret (Pm4+/o, M1+, M2+) amb arrels i una 
patina que sembla metàl·lica sobre la M1, d’un individu jove adult 3 (18-24 mesos), un fragment de cos de 

213. 1 tall longitudinal que va seccionar longitudinalment la vèrtebra. Només ens va arribar una de les meitats (esquarterament).

214. Diverses estries fines, llargues i transversals a la vora cranial de la troclea proximal i també en la distal (desarticulació).

215. Tall longitudinal que va seccionar l’atlas per la meitat (desarticulació del crani i esquarterament primari de l’animal).
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maxil·lar, i tres fragments del carni (un zigomàtic i dos ossos frontals). A nivell més específic també es van 
poder determinar tres restes d’ovella compostes per una falange II (no epifisada) segurament d’un individu 
juvenil (menys de 6-18 mesos), una mandíbula esquerra (Pm4++, M1+++, M2++, M3+) d’adult 1 (24-36 
mesos), i una mandíbula esquerra (Pm4++, M1++, M2++, M3+) també d’adult.
Els porcs estaven representats per vint i dos restes compostes per un radi dret sencer (dist. no epifisat), 
un fragment de diàfisi de radi, una ulna dreta (prox no epifisada) fissurada i amb arrels, una diàfisi de 
metàpode de fetus, un fragment de diàfisi d’os llarg amb marques de tall216, un fragment de coxal rosegat 
de fetus, dos diàfisis de fèmur esquerra (una d’elles fissurades, amb arrels (grau 2) i mossegada), un 
metacarp V dret (no epífisiat), una M3 superior dreta (+/o) d’adult 2 (21-24 mesos), una canina superior 
dreta, alterada i descamada (grau 2), de mascle segurament adult, una M1 superior dreta (++9 de jove 
adult (12-15 mesos), dos fragments de molar indeterminada, una mandíbula dreta (M1+, M2+/o) de jove 3 
(9 mesos), i un fragment de mandíbula (procés coronoide).
Les espècies salvatges estaven compostes per tres fragments, dos d’ells de lagomorf amb una diàfisi 
proximal de tíbia i un fragment de coxal, i per l’últim un altre fragment de coxal de llebre.
Les restes no determinades estaven representades en primer lloc per vint i dos ossos de la categoria talla 
petita compostos per, dos fragments de costella amb arrels i fissures (grau 3), un fragment de sacre amb 
taques vermelles, quinze diàfisis d’os llarg (tres mossegades, una dissolta de grau 2, dos amb arrels de 
grau 2), un fragment de patel·la, dos incisives fragmentades, i un os del crani. De talla mitjana hi havia vuit 
restes entre les quals s’hi va identificar set diàfisis d’os llarg (quatre mossegades, cinc amb arrels de grau 
2), i un fragment de coxal mossegat i amb arrels (grau 2). Finalment de talla gran hi havien vint i sis restes 
compostes per catorze fragments de costella (arrels i descamació de grau 2), una diàfisi proximal d’húmer 
mossegat i amb arrels (grau 2), un fragment de cos d’escàpula dissolt i amb arrels (grau 3), dos diàfisis d’os 
llarg mossegades, un fragment de coxal amb arrels (grau 3), i set fragments de crani. 

Sector 6/32

Aquest sector no es va poder localitzar ni en la Memòria d’excavació, ni en l’informe preliminar, de manera 
que no podem presentar aquí la seva descripció. Tot i així, com que la descripció dels nivells arqueològics, 
d’aparició de les restes, si que estaven descrits en el registre, s’ha optat per incloure les dades que serviran 
per l’anàlisi global per fase i zona.

El primer estrat de neteja (UE 6251) va proporcionar 48 restes de les que 46 van poder ser determinades.
D’ovicàprid es va poder determinar trenta quatre restes entre les que hi havia un fragment de costella, un 
de diàfisi d’húmer dret de fetus, dos fragments d’ulna dreta d’un animal molt jove, una diàfisi de fèmur, 
un fragment de diàfisi de tíbia amb arrels, un de diàfisi de metatars mossegat, un calcani dret mossegat 
i fissurat, un astràgal esquerra mossegat i digerit, una incisiva 1 dreta, i nou fragments d’os del crani. Els 
porcs estaven representats per un fragment de cos d’escàpula esquerra i una incisiva 2 inferior dreta. 
També hi havia una resta de lagomorf identificada com un fragment de mandíbula.
Les restes no determinades estaven representades per dos fragments de costella d’animal de talla gran, 
una d’elles amb marques de tall217. De talla mitjana només hi havia dos fragments de diàfisi d’os llarg. 
Finalment de talla petita hi havia dinou fragments de diàfisi d’os llarg, un d’ells mossegat.

L’estrat heterogeni d’argiles i llims amb abundants carbons i ceràmica (UE 6263), que cobria un nivell 
verd d’ocupació i que s’entregava a M-473, M-474 i M-475, va proporcionar 13 restes de fauna totes elles 
determinades.
La categoria dels ovicàprids va proporcionar cinc restes entre les que hi havia una diàfisi d’os llarg, una 
M3 superior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), un fragment de mandíbula (procés condilar), un 
fragment de maxil·lar, i un de crani (còndil occipital dret). A nivell més específic es va poder determinar una 
extremitat proximal de metacarp dret d’una ovella molt jove (0-3 mesos).
Els porcs estaven representats per un fragment de vèrtebra cervical i els conills per un metatars III dret 
(epifisat).
Les restes no determinades estaven representades per una diàfisi d’os llarg d’un animal de talla gran, i de 
talla petita hi havia tres fragments de cos de costella.

L’ estrat de neteja entre les pedres (UE 6262), que constituïa el primer estrat identificat en el conjunt del 
sector encara afectat pels treballs agrícoles, contenia 95 restes de les que 89 es van determinar.

216. Diverses estries, fines, curtes, paral·leles, consecutives i transversals al llarg de la diàfisi (descarnament).

217. 1 tall, llarg, profund, transversal, a la vora medial del cos de la costella (evisceració).
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Els bovins estaven representats per un fragment de coxal dret i un fragment d’os del crani (os frontal).
La categoria dels ovicàprids va proporcionar un total de seixanta dos restes compostes per deu costelles 
(una d’elles amb concrecions), una epífisi distal d’húmer dret, quatre diàfisis de radi (tres de dretes, una 
esquerra i una d’elles pertanyent a un fetus), dos fragments d’ulna, quatre diàfisis de metàpode (una d’elles 
mossegada), un fragment de coxal, tres extremitats proximals de tíbia esquerra (una d’elles amb marques de 
tall218), tres fragments de diàfisis de tíbia (dos d’ells mossegats), una falange I, una calcani dret, un astràgal 
dret mossegat, una M3 inferior esquerra (+/-) de jove adult 2 (18-24 mesos), una incisiva 3 esquerra, una 
molar superior (M1 o M2) fissurada i descamada (grau 2), una Pm2 superior dreta (+/o), i un fragment d’os 
del crani amb arrels. A nivell més específic també es van poder determinar tres restes d’ovella compostes 
per una falange I, una falange II i una D4 inferior dreta (+) de jove 1 (uns 3 mesos).
De porc es van poder determinar onze restes entre les que hi havia un fragment de diàfisi distal de 
metàpode, dos diàfisis distals de fèmur (una d’elles mossegada i l’altra descamada), una diàfisi proximal de 
tíbia esquerra, un metatars II esquerra amb arrels, una Pm2 superior (+/-), un maxil·lar esquerra (Pm2+/o, 
Pm1+/o), i quatre fragments d’os del crani.
Les espècies salvatges estaven representades per cinc restes de lagomorf, entre les que hi havia dos 
diàfisis d’os llarg, un metatars 2 esquerra, una mandíbula dreta i un fragment d’os del crani. De llebre es va 
poder identificar una calcani dret sencer.

Les restes no determinades van proporcionar 29 restes d’animal de talla petita de les quals vint i vuit 
corresponien a diàfisis d’os llarg (dos alterades, una descamada, cinc amb arrels de grau 2, dos tenien una 
coloració fosca i una amb marques de tall219), i una a un fragment de cos de costella d’un individu en estat 
fetal. De talla gran només hi havia una diàfisi d’os llarg i un fragment de costella.

Sector 6/33

Aquest sector no es va poder localitzar ni en la Memòria d’excavació, ni en l’informe preliminar, de manera 
que no podem presentar aquí la seva descripció. Tot i així, com que la descripció dels nivells arqueològics, 
d’aparició de les restes, si que estaven descrits en el registre, s’ha optat per incloure les dades que serviran 
per l’anàlisi global per fase i zona.

El nivell d’ús d’argiles de color verd a l’angle nord-oriental del sector (UE 6265), sobre l’enllosat conservat 
(P-481) i en relació amb BQ-480 contenia 13 restes de les que 12 es van poder determinar.
Dins la categoria dels ovicàprids hi havia sis restes compostes per dos diàfisis de radi dret (ambdós 
mossegades i una d’elles pertanyent a un fetus), una diàfisi d’os llarg, una incisiva 1 dreta, i dos fragments 
de crani. De porc hi havia dos diàfisis d’os llarg i una D3 superior dreta d’un animal molt jove (0-6 mesos). 
Les espècies salvatges també hi eren presents amb una ulna esquerra rosegada i un fragment de cos de 
mandíbula dreta de conill.
Les restes no determinades només estaven representades per una esquitlla de diàfisi d’os llarg d’un animal 
de talla mitjana.

Un reompliment d’argiles (UE 6252) detectat durant la neteja dels primers nivells del sector va proporcionar 
36 restes de les que 35 van poder ser determinades.
Dins la categoria del ovicàprids s’hi van incloure vint i una restes compostes per un fragment de diàfisi de 
metàpode, una M3 superior dreta (+/o), concrecionada i fissurada, de jove adult 3 (18-24 mesos), una M2 
superior esquerra (+) de jove adult (9-24 mesos), una M1 superior dreta (+) de jove (3-9 mesos), una Pm3 
superior dreta (++), una molar inferior esquerra (M1 o M2 +/o), una Pm4 superior (-) de jove (3-9 mesos), 
un fragment de molar superior (M1 o M2), una incisiva 1 inferior dreta (++), un fragment de diàfisi d’húmer, 
un d’os del crani (os incisiu superior), dos diàfisis de metàpode descamades, i set diàfisis d’os llarg. D’ovella 
es va poder identificar un radi esquerra gairebé sencer mossegat, i una extremitat distal de tíbia (epifisada) 
fissurada.
De porc hi havien cinc restes compostes per una epífisi distal de fèmur esquerra (no epifisada), un metacarp 
IV dret, un metatars III dret mossegat, una canina inferior dreta (+) de mascle adult, i una incisiva 2 inferior 
esquerra. 
Els bovins estaven representats per una sola resta pertanyent a una falange I (epifisada) d’un animal adult 
(a partir dels 30 anys). Aquesta falange presentava una possible patologia possiblement relacionada amb 
el treball físic al que hauria estat sotes l’animal en vida.
218. 1 tall oblic a la vora medial de l’epífisi proximal (desarticulació).

219. 3 estries fines paral·leles a la vora lateral de la diàfisi (descarnament).
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Les restes no determinades estaven compostes per un fragment de cos de costella d’animal de talla gran, 
dos esquitlles de diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana, i un fragment de costella i un de crani d’animal 
de talla petita.

L’ estrat d’argiles i graves barrejades (UE 6264), contra parament sud de M-404 (UE 6115) que delimitava 
el sector pel nord, van proporcionar només 7 restes compostes en primer lloc per una banya dreta de cabra 
amb marques de tall220. D’ovicàprid hi havia cinc restes entre les que s’hi va identificar dos diàfisis d’os llarg, 
una M3 inferior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una Pm2 superior esquerra, i un fragment de cos de 
mandíbula. 
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment d’epífisi proximal de fèmur (no epifisat) 
d’un animal de talla petita, possiblement d’ovicàprid.
El nivell compost per restes de sediment (UE 6415), que hi havia sobre l’enllosat del paviment (P-889) i que 
estava relacionat amb el seu funcionament, contenia 13 restes totes elles determinades.
De la categoria dels ovicàprids hi havien nou restes entre les que es va determinar cinc diàfisis d’os llarg 
(una mossegada i dos dissoltes de grau 2), un fragment de diàfisi de tíbia mossegada i amb arrels (grau 
2), una M1 superior dreta (+) de jove 2 (3-9 mesos), un fragment de mandíbula amb marques de tall221, i un 
fragment de carni. D’ovella vam identificar una diàfisi de radi esquerra mossegat.
Els porcs estaven representats per un fragment de costella, un de cos d’escàpula dreta mossegada, i un 
astràgal esquerra mossegat i amb arrels (grau 2) d’un animal de talla gran.

Dins del possible nivell de preparació del paviment P-889 (UE 6416) es van trobar 5 restes d’ovicàprid 
compostes per una falange I (no epifisada) rosegada i d’un animal jove (menys de 9 mesos), una extremitat 
proximal de tíbia amb arrels, una D4 superior dreta (+) de jove 1 (3 mesos), un fragment de molar superior 
(M1 o M2), i un de molar inferior indeterminada.

Finalment el reompliment a l’angle nord-est del sector (UE 6418) va proporcionar 28 restes de les que 27 
es van determinar.
Els bovins estaven representats per una extremitat distal d’húmer dret (epifisat) amb marques de tall222, i una 
calcani dret (epifisat), amb arrels i marques de tall223, d’un individu adult (més de 36 mesos).
Els ovicàprids van proporcionar quinze restes entre les que hi havien un fragment de diàfisi d’húmer 
mossegat i amb arrels, un fragment de diàfisi de metàpode fissurat (grau 2), vuit diàfisis d’os llarg (dos amb 
arrels de grau 2 i dos mossegades), un fragment de coxal esquerra (acetàbul i tota la part de l’ísquium), un 
fragment de diàfisi de fèmur, un de tíbia dreta amb arrels (grau 2) i mossegat, una D3 superior esquerra (++) 
de jove 2 (3-9 mesos), i un fragment de cos de maxil·lar. A nivell més específic es van poder determinar dos 
restes d’ovella, compostes per una extremitat distal d’húmer dret (epifisat) amb arrels (grau 2), i una diàfisi 
de tíbia dreta (prox en curs d’epifisació) d’adult 2 (42 mesos).
Els porcs hi eren presents amb una falange I (III o IV no epifisada), i una mandíbula esquerra (Canina +/-, 
Pm1 -), rodada, mossegada, descamada i fissurada (grau 3), d’una femella segurament jove adulta (9-24 
mesos).
Les restes no determinades incloïen tres restes d’animal de talla gran compostes per un fragment de 
costella, un de vèrtebra cervical amb marques de tall224, i una epífisi distal de radi. De talla mitjana hi havien 
dos diàfisis d’os llarg (una d’elles amb arrels). Finalment els de talla petita només estaven representats per 
una esquitlla de diàfisi d’os llarg mossegada.

Sector 6/34

Aquest sector no es va poder localitzar ni en la Memòria d’excavació, ni en l’informe preliminar, de manera 
que no podem presentar aquí la seva descripció. Tot i així, com que la descripció dels nivells arqueològics, 
d’aparició de les restes, si que estaven descrits en el registre, s’ha optat per incloure les dades que serviran 
per l’anàlisi global per fase i zona.

220. Tall transversal, segurament efectuat amb una eina tipus destraleta, que va seccionar la banya (separació de la banya).

221. 3 estries, molt fines, llargues i obliqües a la vora medial de del procés articular de la mandíbula (desarticulació).

222. Semblava que l’os s’hagués seccionat longitudinalment per la meitat (partició de l’os segurament per a l’obtenció del moll).

223. 1 tall, curt i profund, longitudinal a la vora ventral del sustentaculum (desarticulació).

224. Tall que va seccionar la vèrtebra longitudinalment (esquarterament).



269

4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

L’ Estrat de neteja superficial (UE 6270), al nord-oest del sector 6/33 en l’espai ocupat pel passadís que 
menava a la cisterna-pou, contenia 20 restes totes determinades.
D’ovicàprid es van identificar dotze restes compostes per dos diàfisis d’húmer amb arrels, un fragment 
de cos d’escàpula, amb arrels i fissures, d’un individu en estat fetal, una diàfisi d’os llarg, una diàfisi de 
metatars mossegat, amb arrels i amb coloració fosca, una falange I (no epifisada) de fetus, una Pm2 
superior dreta (+), una incisiva dreta, i quatre fragments e crani. D’ovella hi havia una extremitat distal de 
tíbia dreta (epifisada) amb arrels (grau 2), i una D4 inferior esquerra (+) de jove 1 (3 mesos).
Els porcs estaven representats per un fragment de mandíbula esquerra (procés condilar) amb marques de 
tall225, i un fragment de crani (os nasal dret).
Les restes no determinades van proporcionar una diàfisi d’os llarg mossegada, d’un animal de talla mitjana, 
i un fragment de costella i dos diàfisis d’os llarg, també mossegades, d’animal de talla petita.

Sector 6/38

Era un espai de planta quasi quadrangular de 7,5 m2 d’espai útil. Estava delimitat pels murs M-647 al nord, 
M-690 a l’oest i M-646 en la part posterior. Un nou mur M-685, conservava una elevació (UE 6401), i les 
restes d’un enlluït (UE 6402) sobre una longitud d’1,1 m en l’extrem est del seu parament, apareixia ara en 
la part sud del jaciment. La porta cantonera (PO-876), comunicant amb el carrer (zona 11), se situava en 
l’extrem sud del mur M-690, amb una obertura (UE 6403) ampla d’1 m.
Cal senyalar que tots el nivells excavats presentaven una important bossada vers l’est; és a dir cap al centre 
del jaciment, per la qual cosa els estrats més recents només es conservaven, com ja succeïa en el sector 
6/35, en la part posterior de l’àmbit. No obstant això, l’excavació va romandre aturada sobre d’un paviment 
P-811, constituït per un sòl vermellós amb més o menys intensitat en tota la seva superfície (UE 6404), que 
va poder ser documentat en el conjunt del sector. La raó de ser d’aquesta tonalitat era la intensa activitat 
de combustió detectada en la sala, la qual podria estar en relació amb un taller per a l’extracció de mica.
En l’estat actual de la recerca, no és possible afirmar categòricament aquesta funció, però les primeres 
anàlisis efectuades per Jacek Wierzchos al Servei de microscòpia de la UdL sobre mostres d’algunes de 
les concentracions aparegudes en demostren que en tots el casos es tracta de biotita, amb alguna inclusió 
de feldspats, amb la qual cosa provindria de roques granítiques. 
Pel que fa a l’organització interna de l’espai, primer que res, des del punt de vista arquitectònic, s’observava 
la presència de tres suports de post, formats per una senzilla estructura consistent en un basament fet 
amb pedres petites i mitjanes, dos dels quals apareixen adossats al mur MR-690 (SP-802 i SP-803) i un 
tercer (SP-804) al mur MR-685. La seva funció podria consistir tant en reforçar els murs i la teulada a tall 
de “pilastres” de fusta.
La sala estava aparentment “presidida” per una estructura de combustió situada en la part central, 
lleugerament desplaçada cap a la zona més interior, és a dir vers l’est. Van aparèixer fins a tres estructures 
superposades, relacionades amb diferents paviments successius. Pel que respecta al que estem descrivint 
(P-811), es tractava d’un forn de planta circular, lleugerament ovalada, (FR-877), amb un diàmetre d’uns 60 
cm. i conservant la sola i restes de l’elevació de la volta. Una segona estructura de combustió (LL-808), de 
factura més senzilla, apareixia encara adossada al parament del mur M-647, aproximadament en el centre 
del seu traçat.
La resta de l’àmbit apareixia arranjat amb dues cubetes de planta irregular i tendència ovalada, que 
ocupaven la part central (CB-806 al sud i CB-807 al nord). Una tercera cubeta (CB-805) se situava davant 
de la porta. 
Cal destacar també la presència, a l’est del suport de pal SP-804, i adossada també al parament del mur 
MR-685, d’una cubeta circular d’uns 40 cm. de diàmetre i 10 cm de fondària (UE 6405), que contenia les 
restes d’un nou fetus de cavall (EN-833 o FEEQ-9226).
Per damunt del paviment P-811, la seqüència estava molt més mal conservada. En l’angle sud-oest, davant 
la porta, apareixia una fina capa de gravetes (UE 6406) possiblement encara en relació amb el funcionament 
del taller. La resta d’estrats, però, només es conservaven en la meitat est del sector.
Va aparèixer un nou paviment (P-810) format per una successió de capes microlaminades de tons verdosos 
i negres (UE 6392), el qual presentava com a únic arranjament la presencia d’una llar (LL-809) construïda 
damunt de l’antic forn (FR-877). Aquesta estava construïda amb una capa d’argila (UE 6388) i una sola 
allisada (UE 6387) i amb una planta gairebé circular (70 per 65 cm).
Un reompliment de preparació, ric en matèria orgànica i materials (UE 6378), servia per construir el darrer 

225. Tall amb una eina contundent tipus destraleta, que va seccionar obliquament l’articulació de la mandíbula de dalt a baix (separació de la 
mandíbula).

226. Nomenclatura posterior atribuïda en els treballs de Nieto (2008).
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paviment detectat (P-687), evidentment també només en la meitat est del sector. Aquest consistia en una 
capa d’argila i llims verdosos (UE 6349), en relació amb la qual va aparèixer una altra llar construïda 
(LL-655), que estava completament deformada i plegada, palesant una vegada més els múltiples efectes 
postdeposisicionals que han afectat al jaciment. Aquesta última llar també estava constituïda (veure pels 
detalls informe 2004) per una capa de graves a tall de material refractari (UE 6407) i una altra d’argila amb 
la superfície allisada constituint una sola (UE 6353). 
Aquest nivell d’ocupació apareixia finalment segellat per un reompliment heterogeni d’argila i llims (UE 
6333), que cal relacionar ja amb la preparació del primer nivell d’ocupació (UE 6329) del sector 6/35.
Pel que fa a la cronologia i a manca d’un estudi acurat dels materials apareguts, sembla plausible pensar 
que la refacció del sector 6/35 pot atribuir-se a la fase Vilars IIb, mentre que els nivells del sector 6/38, en 
evident relació estructural, pertanyerien a la fase Vilars IIa.

El paviment en la meitat est del sector (UE 6349, P-687), que funciona amb la llar “plegada” LL-655, 
contenia 124 rests de les que 117 van poder ser determinades.
De boví es va determinar una extremitat distal de metatars (epifisat) concrecionat, mossegat i amb marques 
de tall227, una M1 superior esquerra (+++) d’adult 1 (30-48 mesos), i una M2 superior esquerra (++) també 
d’adult 1.
De la categoria dels ovicàprids es van identificar cinquanta set restes, compostes per vuit costelles (dos 
d’elles amb concrecions de grau 2), dos fragments de vèrtebra lumbar (una de fissurada), un procés 
espinal de vèrtebra toràcica fissurada, dos ossos del carp esquerra (capitato-trapezoide i semilunar, un 
d’ells concrecionat), tres diàfisis d’húmer (una d’elles amb concrecions), dos diàfisis de radi (un d’ells amb 
fissures), un fragment de cos ulna dreta mossegada i digerida, cinc fragments de diàfisis de metàpode, 
una extremitat proximal de metàpode mossegat, deu diàfisis d’os llarg (una fissurada i concrecionada, i un 
altra mossegada), dos diàfisis de fèmur, una extremitat proximal de metacarp dret concrecionat, un calcani 
esquerra mossegat, un fragment de banya, una D3 superior esquerra (+), una D2 superior esquerra (+/o), 
dos M1 inferiors, dreta i esquerra (+), de jove 3 (9 mesos), una Pm2 superior dreta (+), una Pm2 inferior 
esquerra (++), una incisiva 3 decídua inferior dreta, tres fragments de molar indeterminada, una incisiva 
1 inferior esquerra, una mandíbula dreta (espai Pm2, Pm3 +++) mossegada, tres fragments de cos de 
mandíbula (un mossegat i un amb una coloració fosca), i dos fragments de crani.
A nivell més específic es van poder identificar set restes d’ovella compostes per una extremitat proximal 
de metacarp esquerra, un astràgal esquerra, una D4 inferior esquerra (+) de jove 1 (3 mesos), una Pm3 
superior esquerra (+/o), una mandíbula esquerra (Pm3-, D4++, M1+, espai M2) concrecionada i mossegada, 
de jove 3 (3-9 mesos), una mandíbula dreta (D2+, D3+, D4+, espai M1),també amb concrecions, de jove 1 
(3 mesos), i un maxil·lar esquerra (D2 +) de jove 1. De cabra només es va poder identificar una Pm4 inferior 
dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs amb vuit restes van proporcionar una diàfisi de fíbula esquerra de fetus, una incisiva decídua 
2 superior dreta, un fragment de cos de mandíbula dreta descamada, un fragment de cos de mandíbula 
esquerra (galta i procés condilar) concrecionada, un maxil·lar esquerra (M1+/o, M2 +/o) de jove (6-12 
mesos), i tres diàfisis d’os llarg.
Les restes no determinades estaven compostes per un os del carp indeterminat de fetus i un os del crani 
(os frontal) d’un animal de talla gran. De talla mitjana hi havia dos fragments de cos de costella. Finalment 
dins la categoria de talla petita s’hi van incloure trenta set restes compostes per catorze fragments de 
costella (quatre dels quals pertanyien a un individu en estat fetal), vint i un fragments de diàfisi d’os llarg, un 
fragment d’hioide de fetus, i un fragment de cos de mandíbula.

Pel que fa a aquest nivell es interessant destacar el percentatge concrecions (11%) com a l’afectació més 
generalitzada, fet que destaca precisament ja que en els altres àmbits (excepte en la zona de la cisterna) 
hi apareixen però de manera molt més escadussera. 
El reompliment en la meitat oest del sector (UE 6378), situat sota del paviment P-687 (possiblement 
relacionat amb la seva preparació), només va proporcionar 5 restes totes determinades. Aquestes estaven 
compostes per una M3 superior dreta (+/o) d’ovicàprid jove adult 3 (18-24 mesos), dos esquitlles de diàfisi 
d’os llarg d’animal de talla petita, i un fragment de diàfisi d’os llarg, i un de crani, d’animal de talla gran.

Sector 6/39

Se situava entre el sector 6/40, per l’est i el 6/38, pel sentit contrari. Es tractava d’un estret espai de planta 
trapezoïdal, amb una llargada de 3,5 m. i una amplada d’1,5 m. en la part d’accés i 90 cm. en la part 

227. 2 talls, semi profunds, paral·lels entre ells, llargs, transversals, a la vora lateral o medial de la diàfisi (extracció de la pell).
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oposada.
Estava limitat pel mur ja descrit M-677 a l’est, i per M-647 a l’oest (elevació UE 6352), que es presentava 
molt malmesa i possiblement amb les restes escadusseres d’una refacció posterior. En la part posterior 
apareixia delimitat per la prolongació de M-646, que limitava també amb els sectors 6/38, 6/36 i 6/37, 
separant-los de l’espai central en una llargada de 7 m (elevació UE 6351). 
No semblava haver tingut cap mur de façana i la funció d’aquests minsos i estrets espais, que a més 
semblaven repetir-se en el conjunt de la zona, ens és ara per ara desconeguda. Ignorem en quina mesura 
venen imposats per les contínues refaccions urbanístiques de la fase Vilars II, o bé constitueixen àmbits 
deliberadament dissenyats com a complements (llenyers o llocs per guardar eines o altres productes…) de 
les activitats desenvolupades en les sales més grans. 
L’excavació va romandre aturada sobre un enllosat (UE 6377) observat en els 2/3 més a l’est de l’espai, que 
possiblement degué funcionar com a paviment (P-875). En l’àrea no enllosada i adossada al mur M-677, va 
aparèixer una petita llar lenticular (LL-775), que no ha estat excavada.
Per damunt del paviment apareixien les restes d’una minsa capa d’argila verdosa (UE 6372), que 
possiblement corresponien a residus de la seva utilització i finalment un nivell de reompliment (UE 6371), 
encara amb riscos de poder haver estar contaminat pels treballs moderns.

El primer nivell, restes d’un reompliment, en el conjunt del sector contenia un total de 22 restes de les que 
20 van poder ser determinades.
Dins la categoria dels ovicàprids s’hi van incloure dotze restes, compostes per una vèrtebra toràcica amb 
marques de tall228, un os del carp esquerra (piramidal), una diàfisi de radi mossegat, quatre diàfisis d’os llarg, 
una falange II mossegada, una D3 superior dreta (+), una molar inferior (M1 o M2 +/o) d’un animal jove (3-9 
mesos), una mandíbula esquerra (M2+, M3 +/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), i un fragment de cos de 
mandíbula dreta descamat (grau 2). A nivell més específic, d’ovella es va poder identificar una extremitat 
proximal de radi esquerra mossegat, i una falange II (epifisada). De cabra una D4 inferior esquerra (+++) 
de jove 3 (9 mesos).
Els porcs estaven representats per un os del carp dret (piramidal) amb arrels i dissolt. De conill hi havia una 
diàfisi d’os del fèmur.
De restes no determinades només hi havia tres fragments de cos de costella d’ animal de talla petita.

El nivell de reompliment (UE 6372) en el conjunt del sector contenia 114 restes de les que 93 van ser 
determinades.
La categoria dels ovicàprids era la mes nombrosa amb quaranta cinc restes, compostes per tres costelles 
(una fissurada i una mossegada), una vèrtebra indeterminada, dos fragments de vèrtebra lumbar, una diàfisi 
d’húmer esquerra, dos fragments de diàfisis de radi esquerra (una mossegada), una ulna esquerra, set 
fragments de diàfisi de metàpode (tres mossegats), nou fragments de diàfisi d’os llarg (quatre mossegats i 
cinc amb arrels), cinc diàfisis de fèmur (quatre amb arrels i una mossegada), dos diàfisis de tíbia esquerra 
amb arrels i mossegades, una falange II (no epifisada), mossegada i amb arrels (grau 2), d’un individu 
juvenil (menys de 9 mesos), una M3 superior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una M2 superior 
esquerra (+) també de jove adult 3, una Pm2 superior esquerra (+), una Pm3 superior dreta (+/o), una 
Pm4 superior (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una D4 superior esquerra (+) de jove 1 (3 mesos), una 
M1 inferior esquerra (+) de jove 2 (3-9 mesos), una incisiva 2 inferior dreta, un fragment de molar superior 
indeterminada, un maxil·lar esquerra (Pm4+/ M1++/ M2++/ M3+) d’adult 1 (24-36 mesos), i un fragment 
d’os del crani.
A nivell més concret també es van poder identificar quatre restes d’ovella entre les que hi havia una 
extremitat proximal de metatars dret mossegat, una falange II (epifisada), una falange III, i un astràgal 
esquerra cremat parcialment.
Els porcs estaven representats per vint i tres restes, compostes per una extremitat proximal de radi dret 
(prox no epifisat) de jove 3 (menys de 12 mesos), un fragment de diàfisi de radi, una fíbula dreta de fetus, 
un calcani dret mossegat, una D4 superior dreta (+++) de jove 3 (9-12 mesos), una Pm4 inferior dreta (+/o) 
de jove adult 3 (15-18 mesos), dos M2 inferiors dretes (+/o) de jove 3, una Pm2 superior esquerra (+/o), 
una M1 superior esquerra (+/o) de jove 2 (6-9 mesos), una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3, una Pm4 
superior esquerra (-), d’ un animal de menys de 18 mesos, una Pm1 superior esquerra (+/o), una incisiva 
3 superior (+/o), una M1 inferior (+/o) trencada, de jove 1 (3 mesos), una incisiva 1 inferior esquerra, un 
fragment de cos de mandíbula esquerra descamada i rodada, i sis fragments de cos de maxil·lar.
Els animals salvatges estaven representats en primer lloc per set restes de lagomorf, entre les que s’hi 
va poder identificar una costella, un fragment de vèrtebra indeterminada, un de cos d’escàpula dreta, una 
diàfisi de tíbia dreta de fetus, dos dents aïllades, i un fragment d’os del crani. A nivell més específic també 

228. 2 estries, fines, curtes, obliqües a la vora lateral del procés espinal (descarnament).
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es van determinar cinc restes de conill, compostes per una diàfisi d’húmer, un fragment de coxal dret, una 
extremitat proximal de fèmur esquerra (epifisat), i dos fragments de mandíbula dreta.
Les restes no determinades van proporcionar un fragment de vèrtebra i una diàfisi d’os llarg (ambdós 
fissurades i mossegades) d’animal de talla gran. De talla mitjana hi havia un fragment de cos de costella i 
dos diàfisis d’os llarg fissurades i mossegades. Finalment dins la categoria talla petita s’hi van incloure tres 
diàfisis d’os llarg amb arrels, i un fragment de vèrtebra indeterminada.

Sector 6/40

Se situava entre el sector 6/41, a l’est i el 6/39, a l’oest. Presentava una planta quasi quadrangular de 3,5 
m. (nord-sud) per 3 m. en sentit contrari; es a dir amb una superfície útil de 10,5 m2. 
Els murs que el delimitaven eren: per l’est, el M-673, mitger amb el sector 6/41; M-677 per l’oest, mitger amb 
el sector 6/39 i amb una elevació (UE 6361) conservada de 3,5 m. Aquest darrer s’imbrincava amb M-763, 
que limitava el sector pel sud, separant-lo de l’espai central i amb una elevació observada (UE 6373) de 2,5 
m de llarg, palesant que el disseny de la plaça no s’havia efectuat a partir d’un únic mur corregut. Finalment, 
la façana amb el carrer (zona 11), estava definida per dos trams alineats de mur, separats per una porta 
central (PO-675), d’1 m d’ample (obertura UE 6359). 
A l’interior, l’excavació va romandre aturada sobre d’un paviment P-760, constituït per una capa de llims 
i argila verdosa (UE 6365), que s’havia conservat en els 2/3 situats al nord de l’estança, ja que una fosa 
moderna (FS-761), allargassada i de planta irregular (buidament UE 6364, reompliment UE 6366) el va 
malmetre en tot l’angle sud-oest. Per sota d’aquest paviment es va excavar puntualment, en l’angle nord-
est de l’àmbit, dos nivells de reompliment formats per argiles marronoses i escàs material (UE 6374 i 6375 
per sota). Aquests formaven part dels treballs relacionats amb la seva preparació.
L’objectiu d’aquesta excavació puntual consistia en verificar la relació estratigràfica d’aquest nivell de 
construcció amb una singular estructura, que apareixia en la meitat est del sector, amb tota probabilitat 
adossada al mur M-673, mitger amb el sector 6/41). Es tractava d’una estructura (FS-781) de planta 
semicircular i perfil cilíndric (UE 3664, buidament), folrada per lloses tant en les parets com a la base (UE 
6399) i amb un diàmetre d’aproximament 90 cm. per 50 cm. de fondària. En la part oest, apareixia també 
malmesa per la gran fossa moderna FS-769, però no semblava que la seva planta hagués estat circular, 
car això implicaria acceptar que rebentaria el mur M-673 i que la seva cronologia seria molt posterior al que 
l’estratigrafia i l’arquitectura semblaven demostrar.
És la primera vegada que s’observava una estructura d’aquestes característiques al jaciment i la seva 
funció va esdevenir imprecisa; folrada completament de pedra (considerant també la paret del mur), podria 
haver servit tant per emmagatzemar líquids, com productes sòlids. Consistien en una primera capa d’argila 
marró a la base (UE 6390), per damunt de la qual un nivell d’argila verdosa (UE 6381=6384) seguit d’un 
darrer d’argila i llims marrons completaven la seqüència.
Finalment un petit fornet (FR-762) funcionava igualment amb aquest paviment, en l’angle nord-oest del 
sector: es tractava d’una petita cubeta (UE 6382) de planta circular (40 cm. de diàmetre) i fons còncau (15 
cm de fondària màxima), que presentava les parets i el fons amb un revestiment (UE 6383) d’argila molt 
rubefactada i l’interior reblert amb una capa de llims grocs molt purs. Molt possiblement correspongués a 
un petit fornet metal·lúrgic amortitzat.
La cronologia dels nivells assolits pot situar-se en la fase Vilars IIb, amb els mateixos arguments exposats 
pel sector 6/41.

El reompliment (UE 6375) excavat parcialment en l’angle nord-est del sector, sota la UE 6375 per delimitar 
la fossa FS-781, va proporcionar 5 restes, compostes per un calcani dret rosegat de fetus, una M1 inferior 
esquerra (++) de jove adult 3 (18-24 mesos), una diàfisi de metatars mossegat, i una costella d’ovicàprid. A 
més també es va poder determinar una extremitat proximal de metatars II esquerra de conill.

FS-761 (UE 6366)

El nivell de rebliment d’aquesta estructura, tangent al mur M-677 tan sols contenia 4 restes compostes per 
una M3 superior dreta (++) d’ovicàprid adult 2 (36-60 mesos), un fragment d’os de mandíbula descamada 
i mossegada, i una diàfisi distal d’húmer descamat també d’ovicàprid. D’animal de talla petita hi havia un 
fragment de diàfisi proximal d’os llarg.

FS-781 (6381)

El reompliment que constituïa el nivell de base a l’interior de l’estructura semicircular folrada de pedra, 
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contenia quatre restes, compostes per una M3 inferior esquerra (+) d’ovicàprid adult 1 (24-36 mesos), una 
extremitat distal de fèmur dret (epifisat) amb marques de tall229,   d’ ovella adulta 2 (a partir dels 42 mesos), 
un atlas, amb marques de tall230, de boví, i una costella mossegada i amb arrels d’ovicàprid.
Cap dels dos conjunts faunístics, de les dues fosses anteriors, es va interpretar com a deposicions rituals, 
ja que les restes faunístiques que les reblien eren molt testimonials i pertanyien a espècies molt diverses. 
A més, estaven molt fragmentades i mostraven diferents alteracions que evidenciaven una deposició 
secundària i segurament casual a l’interior d’aquestes dues estructures. 

Sector 6/41

De nord-est cap a sud-oest, el primer àmbit aparegut corresponia a una petita sala molt malmesa i 
escassament explorada (ni la meitat de la superfície), ja que es prolongava per sota dels nivells de carrer i 
les estructures posteriors associades a la cisterna. 
El sector estava limitat al nord per M-670, que conservava la seva elevació (UE 6354) en una llargada d’1,5 
m., i el conjunt de la façana es completava amb una porta cantonera PO-671, amb una obertura i llindar 
de pedra (UE 6355) d’1 m. d’ample, que permet l’accés al carrer (zona 11). En l’extrem dret de la porta 
apareixia un forat de pal (FO-672), delimitat per un cercle de petites pedres, a tall de tascons (UE 6356), 
que segurament actuaria com a polleguera per sostenir el pal i el batent de la porta. 
Per l’oest, el límit l’establia el mur MR-673 (elevació UE 6357), mitger amb el sector 6/41), el qual només 
conservava els seus extrems nord i sud, ja que un gran forat modern va destruir l’estructura, malmetent 
la major part del sector. Aquesta fossa (FS-769) presentava una planta irregular de tendència trapezoïdal 
i el seu buidament (UE 6373) es va excavar fins una fondària de 60 cm. sense haver assolit el fons. El 
rebliment (UE 6369) estava format per una capa heterogènia d’argila i llims, contenint en tota la seva 
potència fragments diversos de ceràmica vidrada. Això va provocar que pel que respecta a l’estratigrafia 
interna d’aquest àmbit només s’haguessin recuperat materials de la primera neteja superficial (UE 6368), 
afectant també al testimoni de la banda est, per tal de delimitar la fossa i eliminar els elements contaminants 
existents 
Malgrat la barreja lògica d’aquests materials, la lectura dels talls de la fossa va permetre observar que el mur 
mitger entre els dos àmbits (M-673) tenia molt poca potència i que de seguida s’organitzava una habitació 
mol més gran que segurament pertanyia al moment inicial de Vilars IIa. Acceptant aquesta hipòtesi, el 
dispositiu excavat podria atribuir-se a Vilars IIb.

La neteja del testimoni (UE 6368) a l’est del sector comptava amb 29 restes totes determinades. 
Els èquids estaven representats per una incisiva 2 inferior dreta (+++) d’adult 3 (més de 96 mesos). D’ovella 
es va poder determinar una extremitat distal d’ húmer esquerra (epifisat) mossegat, amb arrels i marques 
de tall231, i una mandíbula dreta (D4+, M1+/o) de jove 1 (3 mesos). De cabra hi havia una extremitat distal 
d’húmer dret (no epifisat) mossegat i amb arrels, d’ un individu possiblement infantil (menys de 3 mesos).
Dins la categoria més genèrica dels ovicàprids s’hi van poder incloure onze restes compostes per una 
diàfisi de matàpode, cinc diàfisis d’os llarg (dos d’elles mossegades), una extremitat proximal de tíbia, 
una extremitat proximal de metatars, dos fragments de premolar superior indeterminada (un d’ells cremat 
parcialment), i un fragment d’os del carni.
Els porcs van proporcionar set restes entre les que hi havia un os del carp dret (humatum) rosegat, dos 
diàfisis d’os llarg, un fragment de coxal esquerra amb una coloració fosca i fissurat (grau 2), una diàfisi 
proximal de fèmur dret mossegat, fissurat i amb arrels, una diàfisi proximal de tíbia dreta (no epifisada), i 
un fragment de crani.
Les espècies salvatges hi eren presents en primer lloc amb un fragment de molar de cèrvid, i en segon lloc 
amb tres restes de conill, compostes per dos diàfisis d’os llarg, un fragment de coxal dret dissolt i amb arrels 
(grau 2), i una extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada).
Pel que fa a les restes no determinades només hi havia un fragment de costella d’animal de talla mitjana, i 
un de vèrtebra d’animal de talla petita.

229. 1 tall, longitudinal, llarg i semi profund, a la vora cranial de l’epífisi distal del fèmur, just al vell mig de l’articulació (desarticulació).

230. Tall longitudinal, fet amb una eina contundent tipus destraleta, que va dividir l’atlas en dos parts, només en tenim una de les dues 
(esquarterament).

231. 2 talls, curts, paral·lels, semi profunds, longitudinals a la vora caudal, just entrant a la fossa olecraniana de l’os. També hi havia 5 estries, fines, 
curtes, obliqües, a la vora medial de l’epífisi distal (desarticulació).
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Sector 6/42

La possibilitat de l’existència d’un accés a l’espai central entre els sectors 6/33 i 6/37 ja havia estat formulada 
en campanyes anteriors, donada l’aparent interrupció del mur que circumdava l’espai central i la presència 
de vàries lloses clavades (UE 6411) en l’angle exterior del sector 6/33, format pels murs M-472 i M-471. 
Desprès de successives neteges efectuades durant la campanya de 2004 (UE 6331) i la del 2006 (UE 
6396) -el material de les quals cal considerar doncs amb prudència-, intervencions posteriors van permetre 
avançar una mica més en la demostració de la hipòtesi inicial, observant que almenys durant un determinat 
període el passadís format pels sectors mencionats, estava en funcionament i que comunicava sobre una 
espècie de plaçoleta sobre la qual desembocava també el carrer meridional (zona 5).
Manquen encara bastantes dades per comprendre l’organització global d’aquest dispositiu, tant 
arquitectònica, com estratigràficament; no obstant això, algunes dades són ja concloents.
Des de el punt de vista arquitectònic, els successius sondejos efectuats contra el parament exterior del 
mur que separava la zona 6 i la zona 7 (reompliments 7023=7024), a la recerca d’una interrupció clara, 
van permetre observar com fins i tot el mur més antic (M-878) dibuixava un angle en l’extrem sud-est del 
sector 6/37. Des d’aquí s’iniciava un accés en forma d’embut, que al nord estava definit per M-683 i al sud 
per M-471, tot i que en aquest indret cal intensificar la recerca, ja que les façanes del sector 6/33 semblen 
definir tant el passadís com la petita plaça.
Pel que fa a l’estratigrafia, els nivells de circulació no eren tant evidents, però la presència d’estructures 
invitava a pensar que es tractava de sòls no construïts sotmesos a petites recarregues successives, fruit de 
la seva freqüentació i dels efectes de l’ intempèrie.
L’excavació va romandre aturada sobre una d’aquestes superfícies (UE 6410), la qual va deparar la 
presència d’estructures força interessants. Així, contra el parament de M-683, a inicis del passadís, va 
aparèixer una petita fossa ritual (FS-879), que només va poder ser parcialment excavada. El seu rebliment 
(UE 6397) estava format per restes de vasos ceràmics fets a mà (potser sencers) i abundants restes de 
fauna.
Ja en la plaça, cal destacar la presència d’un tipus de forns que fins ara no havien estat documentats a la 
fortalesa. Només van ser delimitats en planta i recuperades algunes restes de sediment del seu interior 
obtingudes en el moment de la neteja, però podem ja descriure les seves característiques generals, que 
presentaven el tret comú d’una forma de ferradura amb una “taula” de treball en l’entrada, davant la boca 
d’accés.
El primer i més gran (FR-841) apareixia en la part sud de la placeta i mesurava 1’30 m. de diàmetre màxim, 
amb una entrada d’uns 80 cm. Conservava un cercle de pedres que constituïen el sòcol per la volta i 
ignorem si també la sola interior. Es van recuperar alguns sediments amb moltes restes de carbons (UE 
6394), però globalment resta pendent d’excavació.
El segon (FR-843), situat més al nord, era mes petit i totalment construït en terra. Mesurava 70 cm de 
diàmetre màxim i una boca de 40 cm davant de la qual apareixia una “taula” formada per dos tovots 
quadrangulars. La seva sola interior estava formada per una llosa de forma circular i completament cremada, 
damunt de la qual es van recuperar també algunes restes de sediment amb abundants carbons (UE 6395).
No està exclosa la presència d’altres estructures similars, que en conjunt palesarien l’existència d’una àrea 
de producció a l’aire lliure, gairebé segur de pa o galetes, el caràcter de la qual podria fins i tot ser de caire 
comunal atesa la mida d’algunes estructures.

L’ excavació i neteja (UE 6412) del sòl (UE 6410) al sud del FR-843, va proporcionar 22 restes totes 
determinades.
Els ovicàprids estaven representats per dotze restes compostes per una extremitat proximal de radi dret 
mossegat i pertanyent a un animal molt jove (0-3 mesos), una diàfisi de radi esquerra també mossegat, tres 
diàfisis d’os llarg (una d’elles amb arrels), dos diàfisis de fèmur (una amb arrels i l’altra mossegada), una 
diàfisi distal de tíbia fissurada, una M3 superior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una D2 superior esquerra 
(++) de jove 2 amb una coloració fosca, i una molar superior (M1 o M2 +/-) de jove (3-9 mesos). A nivell 
més específic també es va poder identificar una extremitat proximal de tíbia esquerra (epifisada) d’ovella 
adulta (a partir de 42 mesos), i de cabra una banya dreta amb marques de tall232 i una Pm3 inferior dreta (+) 
d’adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs només van proporcionar quatre restes compostes per una ulna esquerra mossegada i amb 
arrels, una incisiva 3 superior esquerra, un fragment d’incisiva inferior indeterminada, i una mandíbula dreta 
(D3+/o, D4 +/o), mossegada i amb arrels, d’un animal molt jove (0-6 mesos).
Els bovins estaven representats per una extremitat proximal de tíbia (no epifisada), i les espècies salvatges 
per una extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada) de conill.

232. 1 tall transversal a la base de la banya que la va seccionar.
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Les restes no determinades eren molt testimonials amb només una diàfisi d’os llarg descamat, pertanyent 
a un animal de talla mitjana.

FS-879 (UE 6397)

El rebliment d’aquesta fossa contenia molts fragments ceràmics i fauna, corresponent a una possible fossa 
intencional adossada al parament sud de M-683. 
El conjunt estava compost principalment per restes d’un crani pertanyents a un porc jove (veure punt 6.2.2).

Sector 6/?

La capa localitzada (UE 6091) en bastir el mur de formigó de la restauració de 1992 va proporcionar 7 
restes totes determinades.
Entre aquestes hi havia una escàpula esquerra amb una possible anomalia òssia233 i una vèrtebra cervical 
fissurada de boví. D’ovella hi havia una falange I i una falange II. D’ovicàprid es va poder determinar 
un maxil·lar esquerra (Pm4++/M1+++/M2++/M3++) d’adult 2 (36-60 mesos) i una fragment de coxal dret 
mossegat i amb marques de tall234 d’una femella. Finalment de porc només és va identificar un fragment de 
mandíbula esquerra fissurada i concrecionada.

Sector 6/4 i 6/9

Entre el mur que constituïa l’elevació entre els sectors 6/4 i 6/9 tan sols és van localitzar nou restes totes 
elles determinades.
Aquestes estaven compostes per una M3 inferior esquerra (+) de boví adult 1 (30-48 mesos). D’ovicàprid 
hi havia dos diàfisis de radi esquerra de fetus, una diàfisi esquerra de tíbia mossegada i una M1 inferior 
esquerra (+) d’ovicàprid jove 2 (3-9 mesos). Els porcs només estaven representats per una diàfisi de fèmur 
esquerra d’un individu en estat fetal. 
Les restes no determinades van aportar un fragment de cos d’escàpula descamada (grau 2) d’un animal de 
talla gran, i dos diàfisis (una d’elles amb fissures i arrels) d’animal de talla petita.

El carrer nord (zona 10)

Sector 10/2

Representava la part central de la zona, lloc on es formava 
un eixamplament quadrangular davant de la zona 12, 
d’uns 5 x 5 metres, a mode de petita plaçoleta. Aquest 
sector corresponia parcialment l’any 1991 al sector 6/6, 
però actualment, ja confirmada la presència d’un espai 
de circulació, es relega a les estructures fornàcies i de 
combustió EE-151 i FR-177.
Prosseguint l’excavació, durant la campanya de 1993 
es finalitzà l’excavació de la UE 10010, capa cendrosa 
que fou recollida de manera integra mitjançant una 
vquadrícula d’un metre de costat que coincidia amb la 
retícula general de situació del jaciment. A l’oest de 
FR-177 es va localitzar i excavar una capa (UE 10014) 
de característiques afins en formació a 10010, però 
clarament diferenciable d’aquesta.
Un cop extreta la UE 10010 van aparèixer les corones de 
diverses estructures que pertanyien amb claredat a una 
fase anterior, possiblement a Vilars I. La seva orientació 
233. Sembla que hi hagi exostosi a la vora caudal del cos de l’escàpula, però a l’estar fracturat no sabem si es tracta d’una fractura mal soldada o 
d’alguna anomalia en el creixement/formació de l’escàpula.

234. 5 tallets, curts, fins, longitudinal a l’acetàbul en la seva vora dorsal i en l’extrem distal del mateix (desarticulació).

Zona 10
Vilars II NRD %

O/C 36 46,2
OVAR 7 9
CAHI 5 6,4
Total O/C 48 61,5
SUDO 19 24,4
BOTA 11 14,1
EQCA 0
CAFA 0
CEEL 0
DADA 0
ORCU 0
LEPUS 0
NRD Total 78
TP 5 45,5
TM 2 18,2
TG 4 36,4
Total NRND 11
Total NR Indet
TOTAL 89

Sect 2

     Fig. 4.82 - Taula de quantificació, a partir de l’NRD, 
     de les diferents especies aparegudes en els diferents 

     sectors de la zona 10 (fase Vilars II).
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també mostrava una distribució espacial ben diferent. Referint-nos a una elevació en sentit est-oest (UE 
6083) M-231, i a una altra en sentit nord-sud (UE 6084), M-232. Aquestes dues estructures delimitaven un 
nou sector (6/14), que suposava una gran estança anterior a la formació del sector 2 de la zona 10, una 
autèntica invasió dels espais de circulació/treball, ja que en l’angle contrari al pas es van bastir en aquell 
moment les estructures EE-151 i FR-177.
El sector 10/2 tindria així en aquesta fase aspecte de carrer i no de plaçoleta, i esdevindria la continuació 
meridional de l’espai de circulació (zona 12), en una mena d’angle recte amb el ja conegut carrer (zona 10). 
Aquest nou tram reforçaria el seu traçat rectilini entre el mur mencionat M-232 i un mur M-233 (UE 6088) 
que apareixia en paral·lel i a l’oest d’aquest, un cop rebaixada la UE 10010 i també directament per sota del 
mur M-150, una elevació de traçat molt forçat per encabir la plaçoleta durant la fase Vilars IIa.

En aquest sector es van mostrejar en dues de les seves unitats estratigràfiques (UE 10010 i 10014) que 
contenien molt material orgànic (sobretot carbons de fusta i llavors de fruits) molt superior a la resta de 
les unitats fins ara tractades. Aquesta UE, sobretot la 10010 semblava tenir una relació directa amb el 
FR-177 (veure sector 6/6), com residus provinents del mateix. Els resultats dels mostrejos van ser tractats 
àmpliament en la tesi de Natàlia Alonso (1997) i es per aquest motiu que no aprofundirem en aquests 
aspecte aquí. Tan sols volem destacar que a nivell de restes arqueobotàniques ha estat l’àrea que ha 
proporcionat més informació fins al moment amb la recuperació de 6.395 restes235. A nivell interpretatiu, pel 
que fa les restes vegetals, es va poder demostrar que la major densitat de material es trobava davant de 
la porta del forn i que disminuïa a mesura que ens allunyàvem del forn i que ens acostàvem a l’estructura 
d’emmagatzematge (EE-151), el que demostrava la relació directa del material amb el forn. Per tant les 
restes de llavors i de fruits recuperades en les UE 10010 i 10014 corresponien clarament a neteges del 
material cremat en el forn en diferents accions que es van anar acumulant a la plaça del carrer (Alonso 
1999, 225).

Pel que fa al material faunístic es va apostar per l’estudi d’aquesta acumulació en concret, per la informació 
prèvia de la que ja es disposava procedent d’altres disciplines arqueològiques i com un element més per a 
interpretar la seva funcionalitat i funcionament de l’espai.
Aquest nivell d’acumulació (UE 10010) i farciment de cendres a l’oest del sector va proporcionar un total de 
89 restes faunístiques totes elles determinades.
Els bovins hi eren presents amb onze restes compostes per un fragment de vèrtebra cervical amb marques 
de tall236, una diàfisi distal de metàpode amb concrecions, una diàfisis d’os llarg, una diàfisi de metacarp 
mossegada, descamada i amb arrels, una extremitat proximal de metatars esquerra amb arrels, un calcani 
esquerra amb arrels, un astràgal esquerra amb arrels, una Pm4 dreta (+/o) de jove adult 3 (30 mesos), i tres 
fragments d’os del crani (dos fragments d’os temporal i una de frontal amb marques de tall237).
D’ovella es van identificar set restes entre les que hi havia una diàfisi de radi amb arrels i marques de 
tall238, tres extremitats proximals de metacarp, dos esquerres i un dret, amb arrels i fissures, una diàfisi 
de metatars, una mandíbula esquerra (Pm3+, Pm4++, M1++, M2+, M3+) d’adult 1 (24-36 mesos), i un 
fragment d’os del crani (os frontal dret). Les cabres estaven representades per cinc restes compostes per 
una extremitat distal d’húmer dret concrecionat i fissurat, una escàpula esquerra fissurada i amb arrels, un 
metatars esquerra amb arrels, una mandíbula esquerra (Pm3++/ Pm4++/ M1+++/ M2++/ M3+) d’adult 1 
(24-36 mesos), i un fragment d’os del carni esquerra (fragment d’occipital, de temporal i de parietal).
A nivell més genèric, la categoria dels ovicàprids va proporcionar trenta sis restes, entre les que hi havia 
una diàfisi de radi amb marques de tall239, dos diàfisi de metàpode (una d’elles de fetus), deu fragments de 
diàfisi d’os llarg, quatre diàfisis de fèmur, quatre diàfisis de tíbia (dos amb arrels i una fissurada), una diàfisi 
de metatars, una M3 superior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3 
(9 mesos), una M1 superior esquerra (++) de jove adult (18-24 mesos), dos M1 superiors, esquerra i dreta 
(+), de juvenil (3-9 mesos), una M1 inferior esquerra (++) de jove adult (18-24 mesos), un fragment de 
molar indeterminada, una molar indeterminada alterada i concrecionada molt desgastada (T)240 d’un animal 
possiblement adult/vell, una mandíbula dreta (Pm3, Pm4+/o, M1++, M2+, M3+/o) de jove adult 3 (18-24 

235. El conjunt tenia una densitat global de 63,2 i es van identificar 29 taxons, 8 de plantes conreades i 21 de silvestres (Alonso 1997, 214). 

236. 3 estries, llargues, profundes, longitudinals, paral·leles, que estaven a l’interior del forament vertebral en la seva part proximal. Els talls 
afectaven a tota la longitud del foramen (esquarterament).

237. A la zona del planum frontal hi van aparèixer 4 talls, llargs, profunds, transversals, que es podrien atribuir al tall de la banya.

238. 4 estries, curtes, fines, paral·leles, obliqües a la vora medial de la diàfisis (descarnament).

239. 5 estries, curtes, profundes, transversals al llarg de la diàfisi, paral·leles entre elles. Tenien una fractura que fa pensar que els talls es van poder 
fer amb un estri contundent i quan l’os estava fresc (fracturació), possiblement per a l’extracció del moll de l’os.

240. Tenia una desgast estrany que va llimar tota la part caudal de la dent en direcció dorso-ventral.
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mesos), un fragment de cos de mandíbula, un maxil·lar dret (Pm3, Pm4+/o, M1++, M2++, M3+/o) de jove 
adult 3 (18-24 mesos), i tres fragments d’os del crani.
De porc es vam poder identificar dinou restes, compostes per una diàfisi de radi esquerra alterada i amb 
arrels (grau 2), una escàpula dreta (epifisada) amb arrels (grau 2), un fragment de cos d’escàpula dreta 
concrecionada, una diàfisi de fíbula, dos diàfisis de tíbia, un calcani dret concrecionat, mossegat i amb 
arrels, una M2 inferior dreta (++) d’adult (18-48 mesos), una canina inferior dreta de mascle, que estava 
cremada parcialment, una M1 superior (-) d’un animal molt jove (0-6 mesos), una incisiva1 superior dreta, 
una molar inferior esquerra (+/o) de jove 1 (6-9 mesos), un maxil·lar dret (M1+/o, M2+/o) de jove (3-9 
mesos), un fragment de cos de maxil·lar, i cinc fragments de crani (tres d’ells amb concrecions).

Les restes no determinades van proporcionar quatre restes d’animal de talla gran (dos costelles, una diàfisi 
d’os llarg i un cos de mandíbula), dos restes d’animal de talla mitjana (un cos de costella i un fragment de 
vèrtebra), i cinc de talla petita (un fragment de costella, un de vèrtebra, un de cos d’escàpula, una esquitlla 
de diàfisi d’os llarg i un fragment de cos de mandíbula).

Els aspectes tafonòmics d’aquest nivell estratigràfic s’han volgut destacar especialment per a poder avaluar 
si l’origen del conjunt tenia algun tipus de relació amb les restes vegetals carbonitzades i les acumulacions 
de cendres procedents de l’interior de l’estructura del forn (FR-177). Seria lògic pensar que si fos així un 
bon nombre de restes presentessin traces evidents de cremació i/o calcinació, però tal i com mostra la fig. 
4.82 només en un cas es va poder documentar una resta cremada parcialment (canina inferior de porc). 
La resta dels agents que van actuar sobre d’aquest conjunt van ser principalment els de primer nivell amb 
marques de tall (5,6%) i l’acció dels cànids (2,2%). En segon lloc els agents de segon nivell amb els agents 
diagenètics: fissures (6,7%), descamació (1,1%), alteracions (2,2%). Així com arrels (19,1%) i concrecions 
(10,1%).
Aquesta variabilitat d’agents pot estar mostrant un conjunt que d’entrada hauria estat exposat als elements 
i a l’acció dels animals domèstics que vivien al jaciment (gossos). Les espècies aparegudes corresponen 
a la triada domèstica (ovicàprids, suids, bovins). L’anàlisi tafonòmic també sembla evidenciar que seria un 
conjunt de formació lenta amb restes dipositades en diferents moments i per tant amb graus d’afectació 
diferents. El conjunt faunístic no s’hauria format amb la mateixa dinàmica que el de les restes de cendres i 
vegetals carbonitzats procedents de les neteges del forn. Més aviat es podrien interpretar com a deixalles 
de consum abocades voluntàriament i puntualment en aquesta plaçoleta, i sobre l’acumulació de cendres, 
quedant a mercè dels agents atmosfèrics i dels gossos.

El barri nord (zona 11)

Sector 11/2
El sector se situava a l’oest del sector 11/3 durant la fase Vilars IIb i a l’est del carrer nord-sud o zona 12. De 
planta trapezoïdal, l’estança tenia una llargada d’11 m i una amplada variable d’entre 4 i 5 m, la qual cosa 
va determinar una superfície útil d’ aproximadament 50 m2. Estava delimitat al nord pel parament interior de 
la muralla (MU-35, UE 3151), a l’oest pel mur mitger M-164 (UE 11001), a l’est pel mur M-168 (UE 11007) 
i al sud, pel mur de façana M-166 (UE 11004) on s’obria la porta raconera occidental PO-196 (UE 11014) 
que permetia l’accés al carrer (zona 10, sector 5). 
Durant la fase Vilars IIb, l’estança va aparèixer compartimentada en tres subsectors contemporanis però 
que tenien, aparentment, una funcionalitat diferenciada. Al sud, en la part davantera de la vivenda, hi havia 
el sector 11/2A i, al nord, separats per un mur transversal en sentit est-oest (M-286, UE 11034: elevació), 
els sectors 11/2B i 11/2C comunicats amb l’anterior per la porta oriental PO-293. Els sectors 11/2B i 11/2C 
compartien el mur mitger M-287 parcialment fossilitzat des de la fase Vilars IIa (M-619).
Si bé l’excavació dels subsectors 2B i 2C fou finalitzada durant la intervenció de 2003 (Alonso et al. 2003, 
14-16), la intervenció en el subsector 2A va restar aturada en el nivell de paviment P-607.
En relació a aquest paviment P-607 es van excavar els nivells de sedimentació que el conformaven (UE 
11303, UE 11586 i UE 11588), als quals cal relacionar dues fosses documentades. D’una banda, en l’extrem 
nord-est del sector, adossada entre mur M-168 i la banqueta BQ-608 –que perdura des de la fase Vilars 
IIa-, es va localitzar la fossa FS-776 (UE 11599: buidament; UE 11600: rebliment). De l’altra, en l’angle 
sud-oriental del sector hi havia la fossa circular FS-780 (UE 11602: buidament; UE 11601: rebliment). Si 
bé la petita fossa FS-776 es trobava reblerta per un sediment amb diverses restes faunístiques sense 
connexió anatòmica que podrien correspondre a restes de deixalles, la fossa FS-780 presentava unes 
grans dimensions –uns 70 cm de diàmetre- però sense trobar-se dades que permetessin assenyalar la 
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Zona 11 Total
Vilars II NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % Taxó

O/C 63 56,8 23 48,9 38 73,1 57 48,7 24 45,3 33 56,9 12 80,0 9 69,2 54 72,0 313

OVAR 10 9,0 5 10,6 1 1,9 5 4,3 3 5,7 2 3,4 0,0 2 15,4 3 4,0 31

CAHI 7 6,3 4 8,5 1 1,9 4 3,4 2 3,8 0,0 0,0 1 7,7 0,0 19

Total O/C 80 72,1 32 68,1 40 76,9 66 56,4 29 54,7 35 60,3 12 80,0 12 92,3 57 76,0 363

SUDO 13 11,7 7 14,9 6 11,5 33 28,2 14 26,4 11 19,0 3 20,0 0,0 11 14,7 98

BOTA 11 9,9 5 10,6 3 5,8 8 6,8 1 1,9 1 1,7 0,0 0,0 2 2,7 31

EQCA 0,0 0,0 0,0 1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

CAFA 0,0 0,0 0,0 2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

CEEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

DADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ORCU 6 5,4 3 6,4 3 5,8 5 4,3 9 17,0 11 19,0 0,0 1 7,7 5 6,7 43

LEPUS 1 0,9 0,0 0,0 2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

NRD Total 111 47 52 117 53 58 15 13 75 541

TP 91 76,5 18 72,0 2 16,7 33 70,2 9 50,0 12 63,2 0,0 2 33,3 13 50,0 180

TM 18 15,1 4 16,0 9 75,0 2 4,3 7 38,9 4 21,1 3 100,0 4 66,7 7 26,9 58

TG 10 8,4 3 12,0 1 8,3 12 25,5 2 11,1 3 15,8 0,0 0,0 6 23,1 37

Total NRND 119 25 12 47 18 19 3 6 26 275

Total NR Indet 12 1 3 13 3 3 1 1 8 45

TOTAL 242 0 73 67 177 74 80 19 20 109 861

Sect 2A Sect 2B Sect 2C Sect 3A Sect 4 Sect 5Sect 3B Sect 3B/3C Sect 3C Sect 3D

Zona 11 Total
Vilars II NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % NRD % Taxó

O/C 32 62,7 3 33,3 6 37,5 25 46,3 9 47,4 4 80,0 21 58,3 2 40,0 102

OVAR 3 5,9 1 11,1 1 6,3 1 1,9 0,0 0,0 2 5,6 0,0 8

CAHI 0,0 1 11,1 0,0 1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Total O/C 35 68,6 5 55,6 7 43,8 27 50,0 9 47,4 4 80,0 23 63,9 2 40,0 112

SUDO 5 9,8 2 22,2 2 12,5 16 29,6 3 15,8 0,0 7 19,4 3 60,0 38

BOTA 2 3,9 1 11,1 4 25,0 0,0 0,0 0,0 1 2,8 0,0 8

EQCA 2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

CAFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

CEEL 2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 11,1 0,0 6

DADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ORCU 5 9,8 1 11,1 3 18,8 11 20,4 4 21,1 1 20,0 1 2,8 0,0 26

LEPUS 0,0 0,0 0,0 0,0 3 15,8 0,0 0,0 0,0 3

NRD Total 51 9 16 54 19 5 36 5 195

TP 10 83,3 2 66,7 6 46,2 19 70,4 2 28,6 3 75,0 6 35,3 2 100,0 50

TM 2 16,7 1 33,3 3 23,1 6 22,2 0,0 0,0 4 23,5 0,0 16

TG 0,0 0,0 4 30,8 2 7,4 5 71,4 1 25,0 7 41,2 0,0 19

Total NRND 12 3 13 27 7 4 17 2 85

Total NR Indet 2 0 5 4 0 3 14

TOTAL 65 12 34 85 26 9 56 7 294

Sect 13 Sect 24 Sect 10 i 11Sect 12Sect 6 Sect 7 Sect 10 Sect 11

Fig. 4.83 - Taula de quantificació, a partir de l’NRD, de les diferents especies aparegudes en els diferents sectors de la zona 11 (fase Vilars II) 

seva funcionalitat.
Sobre la fossa FS-780, i ja en relació al paviment P-602 i la llar quadrangular LL-597, es va produir produeix 
seva obliteració i la instal·lació sobre aquesta estructura en cubeta d’una àrea enllosada de planta arrodonida 
de pedres calcàries rugoses (UE 11302), d’ 1,40 m de diàmetre màxim, que cobria l’antiga fossa. Sobre 
aquest empedrat es conservaven restes d’un estrat de llims argilosos de coloració verdosa (UE 11583 ≈ UE 
11289) que corresponien al nivell de sedimentació de sòl P-602.
Finalment, sobre aquesta petita àrea enllosada, sobre un petit nivell de rebliment de llims argilosos (UE 
11573), n’hi havia una altra realitzada amb grans lloses planes de pedra calcària tova (UE 11003) que 
constituïa el paviment P-165 (UE 11275) i que es trobava en relació al sòl P-273 (= P-275) i el seguit 
d’estructures en relació amb ell: la banqueta BQ-292, el forn metal·lúrgic FR-284 i la llar LL-272. 
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• Sector 11/2A

El nivell de sedimentació de sòl del paviment P-275 = P-273 (UE 11275) va proporcionar 62 restes de les 
que 59 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per una diàfisi de metàpode de fetus, una falange I (no epifisada) de fetus i 
un fragment d’os del crani d’edat indeterminada. D’ovella es van poder identificar sis restes compostes per 
un radi dret concrecionat, dos fragments d’ulna, una extremitat proximal de tíbia esquerra (epifisada) d’adult 
(a partir dels 42 mesos), una falange I (epifisada), i un astràgal esquerra amb marques de tall241. 
Dins la categoria més genèrica dels ovicàprids s’hi van incloure catorze restes entre les que hi havia dos 
cossos de vèrtebra cervical, una vèrtebra indeterminada, dos fragments de vèrtebra lumbar, un de vèrtebra 
toràcica, una diàfisi distal d’húmer, una de metàpode, una epífisi proximal i una diàfisi proximal de fèmur, 
dos diàfisis de tíbia esquerra (una d’elles rosegada i amb arrels), un molar superior dreta (M1 o M2 +), i una 
mandíbula dreta (M1+, M2+) de jove adult (3-24 mesos). 
Els porcs van proporcionar sis restes compostes per un fragment de vèrtebra cervical, un de vèrtebra 
lumbar, una diàfisi d’húmer esquerra d’un individu en estat fetal, una diàfisi de tíbia, una falange I (epifisada) 
d’adult (més de 24 mesos), i un fragment de mandíbula (galta).
Les restes no determinades estaven formades per un cos de costella i una diàfisi d’os llarg d’animal de talla 
gran, dos fragments de costella i un de vèrtebra indeterminada d’animal de talla mitjana, i quinze fragments 
de costella (un d’ells amb marques de tall242 i arrels) i deu de diàfisis d’os llarg d’animal de talla petita.

El nivell de sedimentació (UE 11289) de sòl del paviment P-602 comptava amb 21 restes totes elles 
determinades.
Els bovins hi eren presents amb cinc restes compostes per un axis amb arrels i marques de tall243, una diàfisi 
de fèmur, una de metacarp de fetus, una M2 inferior esquerra (+), i un os del crani fissurat i amb arrels (grau 2).
Dins la categoria genèrica dels ovicàprids s’hi van incloure deu restes, que estaven compostes per tres 
costelles (les tres amb arrels, dos amb concrecions i una amb marques de tall244), un estenèbre, una diàfisi 
de metàpode, un fragment de coxal dret (acetàbul gairebé sencer) dissolt i amb arrels (grau 3), una diàfisi 
proximal i una de distal de fèmur, i dos fragments de crani (un os temporal esquerra i un os zigomàtic 
esquerra). A nivell més específic també es va poder determinar una diàfisi proximal de tíbia dreta de cabra 
amb marques de tall245, i una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat), fissurat, mossegat i amb arrels, 
d’ovella.
Les espècies salvatges estaven representades per una diàfisi de tíbia de lagomorf i un radi esquerra de 
conill (epifisat).
Les restes no determinades estaven representades per una diàfisi d’os llarg (amb arrels, descamat, rodat i 
amb marques de tall246) i un os del crani (concrecionat i amb arrels) de la categoria talla mitjana.

La sedimentació (UE 11583) de sòl sobre l’enllosat circular (UE 11302), que constituïa el paviment P-602, 
va proporcionar 23 restes de les que 21 van poder ser determinades.
Els ovicàprids estaven representats per vuit restes, compostes per una M1 superior dreta (+) de jove (3-9 
mesos), una epífisi proximal de fèmur de jove adult (menys de 24 mesos), una diàfisi distal de tíbia dreta, 
una incisiva 2 inferior dreta, un fragment de vèrtebra cervical amb marques de tall, una diàfisi de metacarp 
pertanyent a un fetus, una diàfisi de radi dret de fetus, i un os del crani (os zigomàtic dret) també de fetus.
 De porc hi havia dos incisives decídues (una d’elles cremada parcialment i alterada), i un 
fragment de coxal dret de fetus (coll ílium i cresta ilíaca).
Les espècies salvatges estaven representades per una sola resta constituïda per una esquitlla de diàfisi 
d’os llarg indeterminat.
Les restes no determinades van proporcionar set restes de la categoria talla petita, amb quatre diàfisis d’os 
llarg i tres fragments de costella (un d’ells amb arrels i un altre cremat parcialment). De la categoria talla 
mitjana es va documentar dos fragments de costella.

241. 1 estria, curta, fina, obliqua a la vora cranial esquerra de la troclea distal (desarticulació).

242. 1 estria, curta, fina, obliqua a la vora interna de la part superior del cos, just per sota de l’articulació (desarticulació, evisceració).

243. 1 tall, longitudinal que semblava seccionar la vèrtebra longitudinalment per la meitat, 5 estries, llargues, fines, paral·leles, obliqües a la vora 
lateral de l’articulació cranial esquerra de l’axis (esquarterament i desarticulació).

244. 3 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals a la vora medial, just per sota de l’articulació (desarticulació, evisceració).

245. 5 estries, curtes, fines, transversals a la vora lateral (descarnament).

246. Estries agrupades, fines, curtes i obliqües (descarnament).
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La sedimentació de sòl de paviment P-607 que s’estenia a l’oest del sector (UE 11588) contenia un total de 
102 restes de les que 96 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per una Pm2 inferior esquerra, i un fragment de crani (os frontal). De cabra 
es va poder identificar una diàfisi de metacarp, una falanges I (epifisada) concrecionada, una falange I (no 
epifisada), i un fragment de crani (fàcies parietals òssies supracondilars). D’ovella hi havia una extremitat 
distal d’húmer esquerra amb marques de tall247, i una diàfisi de radi esquerra fissurat.
Dins la categoria més genèrica dels ovicàprids s’hi van incloure vint i sis restes compostes per una vèrtebra 
caudal, una diàfisi proximal de radi esquerra (no epifisada) d’un animal molt jove (0-3 mesos), dos escàpules 
esquerres de fetus, una diàfisi distal de metàpode, una diàfisi distal de fèmur dret (no epifisat) fissurat, una 
diàfisi de tíbia de fetus, una diàfisi de metacarp descamada, una falange I (epifisada) amb arrels, una D4 
inferior (+) d’un animal jove 1 (3 mesos), una M1 inferior dreta (+/-) de jove 1, una M1 superior dreta (+) de 
jove (3-9 mesos), una D4 superior dreta (++) de jove 2 (3-9 mesos), una M3 inferior dreta (++) cremada 
parcialment i pertanyent a un adult 2 (36-60 mesos), una M3 superior esquerra (++) d’adult 2, quatre 
fragments de molar indeterminada, un fragment de molar inferior indeterminada, un fragment de mandíbula 
dreta (espai M1, espai M2, M3-) amb arrels i descamada, d’un animal no superior als 18 mesos, un fragment 
de mandíbula d’un fetus, i quatre fragments de crani (tots pertanyents a diferents parts de l’occipital).
Els porcs només estaven presents amb un fragment de coxal dret (branca del pubis, superfície sinfisària i 
fragment d’acetàbul) d’un individu en estat fetal.
Les espècies salvatges estaven representades per una extremitat distal d’húmer dret (epifisat), una ulna 
dreta i una costella.
Finalment i referent a les restes no determinades, aquestes van proporcionar quaranta quatre restes de la 
categoria talla petita, entre les que hi havia vint i un fragments de costella (set pertanyents a individus en 
estat fetal), tres de vèrtebra indeterminada, dos de vèrtebra lumbar, un de vèrtebra toràcica de fetus, set 
esquitlles de diàfisi d’os llarg d’animals en edat juvenil (superfície porosa), i deu esquitlles de diàfisi d’edat 
indeterminada. La categoria talla mitjana va proporcionar set fragments de costella, i la de talla gran incloïa 
dos fragments de vèrtebra indeterminada, un fragment de cos d’escàpula, i un d’ulna.
La recàrrega d’argila puntual (UE 11298) entre els paviments P-602 i P-607, contenia 24 totes elles 
determinades.
Els ovicàprids estaven representats per una extremitat proximal i una diàfisi de fèmur dret (una d’elles 
cremada parcialment i l’altra pertanyent a un individu en estat fetal). A nivell més concret es va identificar 
una falange II (epifisada) de cabra, i una falange I (epifisada) d’ovella. Els porcs també hi eren presents amb 
un fragment de canina inferior esquerra alterada, i un fragment de cos de mandíbula, i finalment també es 
va poder determinar un fragment de coxal esquerra de llebre.
En aquest nivell les restes no determinades taxonòmicament eren molt nombroses evidenciant un grau de 
fragmentació important del conjunt. En primer lloc, i dins la categoria talla petita, s’ hi van incloure setze 
restes compostes per quatre fragments de costella, un fragment de vèrtebra cervical, dos de vèrtebra 
lumbar, un de vèrtebra toràcica amb marques de tall248, un de vèrtebra indeterminada, quatre diàfisis d’os 
llarg, un fragment de cos de mandíbula i un fragment de crani. De talla gran només hi havia una esquitlla 
de diàfisi d’os llarg.

FS-776 (UE 11599)

La fossa localitzada en l’angle nord-est del sector i en relació al paviment P-607 va proporcionar un total de 
51 restes de les que 48 van poder ser determinades.
Entre aquestes restes hi havia una costella amb marques de tall249, i un fragment de crani de boví. D’ovicàprid 
es van identificar dinou restes compostes per tres fragments de costella, una vèrtebra caudal, una escàpula 
dreta de fetus, una extremitat distal de metàpode (epifisat) amb marques de tall250, pertanyent a un animal 
adult (més de 24 mesos), tres diàfisis d’os llarg (una d’elles mossegada), una patel·la dreta d’un animal molt 
jove (0-3 mesos), un calcani esquerra (no epifisat), una dent incisiva decídua dreta d’un animal molt jove, 
un fragment de cos de mandíbula, i sis fragments de crani. A nivell més específic també es van determinar 
una falange I i un astràgal de cabra, i una extremitat distal de metatars (epifisat) d’ovella adulta (més de 24 
mesos).
De porc hi havia vuit restes compostes per un metacarp III dret (epifisat) d’un animal com a mínim adult 3 
(a partir dels 24 mesos), una extremitat distal de falange I mossegada, una incisiva decídua, una canina 

247. 1 estria, fina, curta, longitudinal al vora ventral-lateral de l’articulació distal (desarticulació).

248. 1 estria, curta, fina, obliqua a la vora lateral esquerra del procés espinal (descarnament).

249. Una estria fina i transversal a la vora medial del cos de la costella (descarnament).

250. Tall longitudinal que va seccionar l’os en dos, només teníem un dels còndils (tall de l’os longitudinalment en dos parts segurament per a 
utilitzar-lo per algun estri en os).
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inferior esquerra de femella, una Pm1 inferior esquerra (+/o), un fragment de mandíbula mossegat, i dos 
fragments de crani també mossegats.
Els animals salvatges només estaven representats per un coxal esquerra de llebre i com a curiositat 
també es va determinar una falange I de perinatal humà, que segurament caldria posar en relació amb 
l’enterrament EN-596 situat molt a prop.
Les restes no determinades estaven compotes per sis fragments de vèrtebra indeterminada i una diàfisi 
d’os llarg fissurada i mossegada d’animal de talla mitjana, i de talla petita hi havia quatre fragments de 
costella i dos diàfisis d’os llarg. 

Del conjunt es va estimar que hi havia com a mínim set individus compostos per una llebre adulta, una 
cabra adulta, una ovella adulta, un fetus d’ovicàprid, un ovicàprid molt jove, una truja jove adulta i un porc 
molt jove. 

El grau de fragmentació i conservació d’aquest conjunt era relativament bo. El conjunt només comptava 
amb un 4,1% d’esquitlles davant d’un 45,8% dels ossos que mantenien tota la circumferència de la seva 
superfície. La presència d’ossos sencers (8,3%) i gairebé sencers (20,8%) també avalaria una fragmentació 
relativa i més aviat reduïda.
Els agents tafonòmics que havien actuat van ser principalment els de primer nivell amb marques de tall 
només en dos ossos (4,2%) i mossegades de carnívor en sis restes (12,5%). Els de segon nivell tenien 
una presència molt anecdòtica amb només un os fissurat. Aquesta baixa actuació dels agents, el baix grau 
d’afectació dels mateixos i la presència d’ossos de fetus (6,3%) i d’animals molt joves (8,3%) evidenciava 
una bona conservació del conjunt deposicional.
Pel que fa a la interpretació de la mateixa, cal dir que dista molt de la tipologia habitual de les fosses rituals/
alimentàries. En primer lloc per la diversitat d’espècies representades, la presència de l’acció dels carnívors 
sobre els ossos que estarien evidenciant una possible deposició secundària si més no d’alguns dels ossos 
del conjunt, la diversitat d’edats, i la inexistència d’extremitats en connexió. En definitiva tenim tota una 
sèrie d’elements que ens fan pensar en el típic perfil de deixalles de consum allunyant aquesta estructura 
de qualsevol funcionalitat simbòlica o ritual. Podria tractar-se d’un espai domèstic destinat a recollir algunes 
de les deixalles alimentàries de la llar, o simplement d’una estructura que va recollir puntualment algun 
abocament de brossa i que hauria quedat enterrada en la refacció del paviment de terra batuda. Potser 
també cal dir que aquestes restes amb mossegades de gos, podrien haver arribat doncs a posteriori amb 
la terra aplicada a l’espai per dur a terme aquestes refaccions del paviment.

• Sector 11/2B

FS-609 (UE 11299)

La deposició de restes faunístiques a l’interior de la fossa FS-609, que es va interpretar com una possible 
acció ritual en relació a les refaccions entre les fases Vilars IIa i Vilars IIb, contenia les restes d’un esquelet 
pràcticament sencer d’una truja jove/adulta (12-18 mesos) la qual tenia totes les parts esquelètiques 
representades (veure punt 6.2.2). 

• Sector 11/2C

Les possibles restes de tovot de l’elevació en terra (UE 11287) de la banqueta BQ-610 contenien 22 restes, 
totes elles determinades.
La categoria dels ovicàprids va proporcionar dotze restes compostes per un fragment de vèrtebra 
indeterminada amb marques de tall251, un de vèrtebra toràcica, una diàfisi proximal d’húmer esquerra 
concrecionat, dos fragments de diàfisi de radi, una extremitat proximal de metàpode, una diàfisi distal de 
metatars, una M3 superior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), dos M2 superiors dretes (+) de jove adult 3 
(18-24 mesos), una M1 superior esquerra (++) de jove adult (9-24 mesos), i una Pm3 superior dreta (+). 
A nivell més específic es va identificar una falange I (epifisada) de cabra, i una mandíbula dreta (Pm2+/o, 
Pm3+/o, Pm4+, M1+, M2+, M3+/o) d’ovella jove adulta 3 (18-24 mesos).
Els porcs estaven representats per un fragment de coxal dret i un de mandíbula dreta. 
Les espècies salvatges també hi eren presents amb una extremitat distal d’húmer esquerra, un metatars II 
dret, i una diàfisi de radi de conill.
Les restes no determinades van proporcionar un fragment de vèrtebra toràcica d’animal de talla mitjana, i 
dos esquitlles de diàfisi d’os llarg (una d’elles digerida) d’animal de talla petita.

251. 2 estries, llargues, fines, longitudinals, situades just per damunt del procés articular caudal, en la seva vora dorsal (desarticulació).
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El nivell de sedimentació (UE 11290) de sòl del paviment P-603, contenia un conjunt de 13 restes de les 
que 12 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per un astràgal dret concrecionat i amb marques de tall252, i dos fragments 
de banya. D’ovicàprid es va poder identificar un diàfisi d’os llarg, i tres diàfisis de tíbia (un d’elles fissurada). 
Els porcs van proporcionar un fragment de vèrtebra lumbar, una incisiva 1 decídua esquerra concrecionada 
d’un individu molt jove (0-6 mesos), i un fragment de crani (os frontal) d’un animal aparentment també molt 
jove.
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment de cos de costella amb arrels i una diàfisi 
d’os llarg concrecionada i amb arrels (grau 2) d’un animal de talla gran.

El gran paquet de rebliment (UE 11296) que marcava el canvi de fase de Vilars IIa a Vilars IIb en aquest 
sector contenia un total de 38 restes que van ser totes determinades.
Els bovins hi eren presents amb una diàfisi distal de metacarp de fetus, i una extremitat distal de falange I 
amb arrels (grau 3). D’ovella es va poder identificar una diàfisi de radi esquerra fissurat, una extremitat distal 
de tíbia (epifisada), un metacarp esquerra amb arrels i fissures, i un os del crani (os frontal) amb arrels. De 
cabra es va determinar una extremitat distal d’húmer amb arrels i marques de tall253, una extremitat proximal 
de fèmur (epifisada), i una Pm3 inferior esquerra (++).
A nivell més genèric, i dins la categoria dels ovicàprids, es van determinar set restes compostes per una 
diàfisi proximal d’húmer dret, una diàfisi de radi fissurada, descamada i amb arrels, una diàfisi de metatars 
fissurat i amb arrels, una diàfisi de metatars amb arrels, una M3 superior esquerra (+++) d’adult 3 (60-84 
mesos), una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3 (9 mesos), i un maxil·lar esquerra amb una M1 (++) de 
jove adult (9-24 mesos).
Els porcs estaven representats per una extremitat proximal de radi esquerra, amb concrecions, arrels i 
marques de tall254, i una diàfisi proximal de tíbia esquerra amb marques de tall255 i arrels.
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment d’os del crani d’un animal de talla gran. 
De talla mitjana hi havia un fragment de costella, i dos diàfisi d’os llarg (una d’elles alterada i amb arrels). 
Finalment de talla petita es van documentar sis fragments de costella, un de vèrtebra lumbar, un de vèrtebra 
toràcica, sis diàfisis d’os llarg, i dos fragments d’os del crani.

Sector 11/3

La seva excavació s’inicià durant la campanya de 1992 i 1995 i es va proseguir puntualment durant la 
tardor de 1999 encara que només a nivell superficial. A diferència d’altres sectors de la mateixa fase la seva 
importància rau en que donat que estava conservat sota el petit marge testimoni l’excavació va permetre 
documentar una seqüència completa de la seva evolució durant tota la fase ibèrica antiga (550-425 a.n.e.). 

L’habitacle estava delimitat al nord pel parament interior de la muralla (MU-35, UE 3151); a l’est pel mur 
M-490, a l’oest pel mur mitger M-483 (UE 11040) i, al nord, pel mur de façana amb el carrer M-409 (UE 
11035). El sector tenia 11 m. de llargària i entre 4/6 m. d’amplària segons prenem la referència en la part 
davantera o en la part posterior. A l’interior, durant aquest primer moment —fase Vilars IIa—, l’estança 
estava compartimentada en tres àmbits diferenciats comunicats per portes raconeres situades a l’est 
dels murs de separació. Els dos primers àmbits, no excavats completament, tenien 2 m. de llargària i 4 
m. d’amplària i eren de funcionalitat desconeguda, encara que sense estructures domèstiques. El terç 
posterior, però, presentava una estratigrafia complexa en la que es van observar fins a tres nivells de 
paviment superposats amb una dinàmica deposicional prou diferent a les documentades fins al moment. 
Els paviments eren blancs —endurits amb guix— i conservaven una capa mil·limètrica de color negre, 
segons sembla, producte de la volatilització de la matèria orgànica cremada de forma lenta, incompleta, 
però continuada en alguna estructura de combustió propera. La sala interior estava presidida per una llar 
singular que també tenia tres nivells de funcionament i que presentava com a peculiaritat la seva forma 
imitant una pell de brau estesa. La llar, de tipus orientalitzant si ens atenem a la forma, tenia una llargada 
d’1’50 m. i una amplària de 0’90 m. amb els extrems apuntats i una mena de revora que delimitava la zona 
de foc. Ocupava una posició central respecte als murs de l’estança i estava acompanyada per una altra 

252. 3 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals, a la vora cranial. I una estria, fina, curta, transversal, a la troclea en la seva vora cranial 
(desarticulació).

253. 2 estries, fines, curtes, obliqües al còndil en la seva vora cranial, en concret estaven a la part interna del còndil (desarticulació).

254. 2 estries, llargues, amples i profundes, transversals i paral·leles entre elles, a la vora cranial, just al nivell de l’articulació proximal (desarticulació).

255. 5 estries, fines, curtes, paral·leles, transversals a la vora caudal-lateral de la diàfisis proximal (descarnament).
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estructura d’elevació arrodonida i basament quadrangular construïda amb tovots que podia ser interpretada 
com a taula o “altar”. L’espai es completava amb el fons d’un gran recipient de ceràmica a torn parcialment 
enterrar i reparat amb guix contra el parament occidental del mur mitger que separa aquest del sector 11/2. 

Al fons de l’estança, com si es tractés d’una mena de banqueta correguda, s’hi va documentar també una 
estructura amb pedra de desenvolupament longitudinal recolzada contra el parament interior de la muralla 
decorada amb un prestatge o motllura feta amb fang que també presentava el sutge del que s’ha parlat 
més amunt. 

Segons les evidències estratigràfiques observades l’estança tingué un període de funcionament perllongat 
que abastaria les fases Vilars IIa i IIb (?). Finalment fou colmatada intencionalment amb diferents nivells de 
reompliment antròpic fins a una nova reocupació durant la fase Vilars IIc.

• Sector 11/3A

L’ estrat argilós (UE 11071), encara barrejat amb restes de tovots, en el conjunt de l’avantsala del sector 3 
contenia un total de 16 restes totes elles determinades.
Els bovins estaven representats per una molar inferior esquerra (M1 o M2 T+) d’un animal vell (més de 96 
mesos). De cabra es va determinar una falange I (epifisada) amb arrels, i dins la categoria més genèrica 
dels ovicàprids, una diàfisi d’húmer esquerra mossegada i amb arrels (grau 2). Els porcs comptaven amb 
una extremitat distal de falange I (III o IV) alterada, i una falange II (II o V, no epifisada). Finalment d’espècies 
salvatges només hi havia una dent aïllada de lagomorf.
Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg fissurat d’animal de talla gran, una 
diàfisi d’os llarg d’animal de talla petita, i vuit diàfisis d’os llarg amb arrels, d’animal de talla petita.

L’ estrat de reompliment d’argila de color marró (UE 11093) en el conjunt de l’avantsala del sector 3A 
contenia només 13 restes de les que 12 van ser determinades.
Els ovicàprids estaven representats per sis restes compostes per quatre diàfisis de metàpode (una 
mossegada i una altra amb arrels de grau 2 i una coloració fosca), una diàfisi d’os llarg mossegada, una M3 
inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos). De porc hi havia un coxal dret de fetus rosegat. Finalment les 
espècies salvatges estaven representades per un fragment de cos de coxal esquerra de lagomorf.
Les restes no determinades només comptaven amb una diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana, i una 
fragment de cos de costella mossegat, d’animal de talla petita.

A la capa argilosa de color verd amb cendres i carbons (UE 11286), constituint un nivell d’ús en el conjunt 
del sector, s’hi van exhumar 38 restes de les que 36 van ser determinades.
Els bovins i eren presents amb un fragment d’extremitat proximal de falange indeterminada i un fragment de 
molar indeterminat. D’ovicàprid hi havia un os del carp (capitato-trapezoide dret) mossegat, que semblava 
pertànyer a un mascle per la seva gran talla, una diàfisi d’húmer, una extremitat proximal de metàpode, 
una diàfisi de tíbia descamada i fissurada, una M1 superior esquerra (++) de jove adult 3 (18-24 mesos), 
una Pm3 superior esquerra, una fragment de molar superior indeterminada, un procés coronoide de la 
mandíbula esquerra, un fragment de cos de mandíbula fissurada, i dos fragments de crani (un d’ells estava 
mossegat). A nivell més específic es va poder determinar una falange I (epifisada) d’ovella. Els porcs 
estaven representats per un metacarp III dret mossegat, i una falange I (III o IV epifisada) d’adult (a partir 
dels 24 mesos). Els animals salvatges només comptaven amb una vèrtebra lumbar de conill.
Les restes no determinades estaven compostes per quatre fragments de costella (una d’elles amb marques 
de tall i dos diàfisis d’os llarg (una d’elles mossegada) d’animal de talla mitjana, i deu diàfisis d’os llarg i un 
fragment de vèrtebra toràcica amb arrels d’animal de talla petita.

• Sector 11/3B

L’ estrat de reompliment (UE 11065) d’argiles marrons i sorres, barrejades amb pedres, sota el paviment 
P-494 (UE 11064), contenia 10 restes totes determinades.
D’ovicàprid es van identificar sis restes compostes per una costella, tres diàfisis d’os llarg fissurades, un 
fragment de coxal de fetus, i una diàfisi de metatars alterada, amb arrels i coloració fosca. A nivell més 
concret es va determinar un calcani dret d’ovella, i una metacarp de fetus de cabra.
Les restes no determinades estaven compostes per dos diàfisis d’os llarg rodades (grau 2), d’un animal de 
talla petita.

L’ estrat argilós de reompliment (UE 11070), amb inclusions de pedres i fragments de tovots, sota la UE 
11069, on a més s’hi va documentar una fíbula de ressort bilateral de bronze, contenia 36 restes faunístiques 
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de les que 30 van ser determinades.
Els èquids estaven representats per una patel·la esquerra mossegada i amb marques de tall256. De boví 
es va determinar una diàfisi distal de metàpode fissurat i amb arrels (grau 2) i un fragment de banya. La 
categoria genèrica dels ovicàprids comptava amb nou rests compostes per una costella, una escàpula 
gairebé sencera rosegada de fetus, un fragment d’ulna esquerra, dos diàfisis d’os llarg (una mossegada 
i descamada de grau 2 i dos amb arrels), dos fragments de banya ambdues amb marques de tall257, i una 
M3 superior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos). A nivell més específic es va poder determinar a més 
una falange I (epifisada) de cabra amb marques de tall258. Els porcs també hi eren presents amb nou restes 
compostes per una costella dreta, una vèrtebra lumbar, una vèrtebra toràcica amb marques de tall259, una 
extremitat distal d’húmer esquerra fissurat (grau 3), mossegat i amb una possible anomalia òssia260, dos 
diàfisis d’os llarg amb arrels, un fragment d’incisiva I inferior, i dos fragments d’os del crani.
Les restes no determinades van proporcionar tres diàfisis d’os llarg descamat i fissurat (grau 3) i un fragment 
de molar indeterminada. De talla mitjana hi havia una diàfisi d’os llarg, i finalment dins la categoria talla 
petita s’hi van incloure dos fragments de cos de costella i un fragment de coxal.

L’ estrat d’enderroc/reompliment d’argiles marronoses (UE 11094) en el conjunt del sector, i sota la UE 
11070, comptava amb 72 rests de les que 67 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per sis restes compostes per quatre diàfisis d’os llarg descamades i 
fissurades (grau 2), una extremitat proximal de metatars esquerra, i un astràgal dret. Els ovicàprids van 
proporcionar tretze restes compostes per un fragment de vèrtebra lumbar, un de toràcica fissurada, una 
diàfisi distal d’húmer, dos extremitats distals d’húmer esquerra (epifisat) on un d’ells tenia marques de tall261, 
una extremitat proximal de radi dret mossegat, una diàfisi de radi amb arrels (grau 2), un radi esquerra de 
fetus, una diàfisi de metàpode de fetus rosegat, una diàfisi distal de metacarp (no epifisat) concrecionat, 
una falange III fissurada, una M2 superior dreta (+) de jove adult (9-18 mesos), i una M3 superior esquerra 
(+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos). A nivell més concret es va poder determinar a més un astràgal dret de 
cabra, i una extremitat proximal de metacarp amb fissures i una falange II mossegada d’ovella. Els porcs 
hi eren presents amb vuit restes compostes per una costella mossegada i fissurada, un fragment d’ulna 
esquerra, una diàfisi distal de fèmur fissurat, una falange I que per la talla podria tractar-se d’un mascle, dos 
falanges III mossegades, un astràgal esquerra, i un fragment de crani (os nasal). 
Els animals salvatges també estaven representats per un coxal esquerra de conill. De llebre hi havia una 
diàfisi proximal de radi esquerra i una epífisi distal de fèmur (no epifisada) dret d’un exemplar jove. Finalment 
també hi havia un fragment de cos de mandíbula que va restar dins la categoria genèrica dels lagomorfs.
Les restes no determinades eren força nombroses proporcionant un nombre molt elevat de la categoria 
d’animals de talla petita on s’hi van incloure trenta una restes. Entre aquestes hi havia tretze diàfisis d’os 
llarg (tres amb arrels i descamades), catorze fragments de cos de costella, dos fragments de vèrtebra 
lumbar (un d’ells amb marques de tall262), un fragment de vèrtebra toràcica, i un fragment d’escàpula dreta. 
De talla gran es va poder identificar un fragment de cos de costella i un de crani.

L’estrat de reompliment d’argiles marrons i material constructiu cremat (UE 11104), sota la UE 11094, que 
ocupava tot el sector des del mur M-506 a la muralla MU-35 contenia 38 restes totes elles determinades.
Els ovicàprids van proporcionar tretze restes compostes per dos ossos del carp esquerra (capitato-
trapezoide i semilunar), una diàfisi de radi esquerra de fetus, una escàpula dreta de fetus, sis diàfisis d’os 
llarg fissurades, un fragment de coxal dret de fetus, una diàfisi proximal de tíbia esquerra (no epifisada), i 
un calcani esquerra (epifisat). A nivell més específic es va determinar a més a més una falange I de cabra 
(epifisada), i dos falanges II (una mossegada i l’altra digerida) d’ovella. Els porcs comptaven amb nou restes 
compostes per un metatars II esquerra (no epifisat), una falange I (III o IV) totalment cremada, un astràgal 
rodat i mossegat (grau 4), dos incisives decídues esquerra (I1, I3) d’un animal molt jove (0-6 mesos), una 
canina inferior decídua d’un animal també molt jove, un altre fragment de canina inferior, i dos fragments de 
crani (un d’ells amb marques de tall263).

256. 1 tall, semi profund i oblic a la vora caudo-lateral de l’articulació de la patel·la (desarticulació).

257. 1 tall transversal que va seccionar la banya.

258. 1 un tallet, semi profund, oblic, a la vora caudo-lateral just per sota de l’articulació proximal (extracció de la pell i/o desarticulació).

259. 2 estries, fines i obliqües al procés dorsal en la seva vora lateral (descarnament).

260. El foramen supratroclear era inexistent, es a dir, la fossa coronoidea no estava perforada.

261. 2 estries fines, llargues, obliqües i paral·leles situades a la vora lateral de l’epífisi distal (desarticulació).

262. Tall transversal que va seccionar el procés transvers (esquarterament).

263. Semblava que hi hagués un tall longitudinal que hagués seccionat el crani en dos parts (esquarterament).
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Els cànids també estaven representats en aquest nivell amb tan sols dues restes compostes per una diàfisi 
distal d’húmer d’un individu en estat fetal, i una falange II (epifisada).
Les espècies salvatges van proporcionar un coxal dret gairebé sencer i una diàfisi distal de fèmur de conill.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia dos diàfisis d’os llarg fissurades i descamades (grau 2), i 
un os del tars dret (naviculo-cuboide) d’animal de talla gran. D’animal de talla mitjana una diàfisi d’os llarg, 
i d’animal de talla petita, tres fragments de costella, i dos de vèrtebra indeterminada.

La capa d’argila marró (UE 11167) barrejada amb guix, que formava el paviment P-578, només contenia 3 
restes compostes per un metatars IV dret (no epifisat) fissurat i una costella de porc, i un fragment d’os del 
crani (os zigomàtic esquerra) d’un animal de talla gran.

L’estrat de reompliment d’argila (UE 11168) de color marró fosc, sota el paviment P-578 (UE 11167), nomes 
va proporcionar 5 restes de les que tan sols 3 van poder ser determinades. Entre aquestes hi havia un petit 
fragment de canina inferior de porc, un fragment d’ulna dreta d’ovicàprid, i un fragment de cos de costella 
fissurada i amb arrels, d’un animal de talla gran.

El reompliment argilós barrejat amb pedres (UE 11293), que definia el canvi de fase entre Vilars IIa i Vilars 
IIb en ambdós sectors, contenia un important conjunt de restes amb un total 74 fragments dels quals 71 
van poder ser determinats.
Els ovicàprids van proporcionar vint i quatre restes, entre les que hi havia un fragment d’axis rosegat i amb 
arrels (grau 2), un de vèrtebra lumbar, una diàfisi de radi esquerra de fetus, set diàfisis d’os llarg (una d’elles 
rosegada), una epífisi proximal de fèmur esquerra, tres fragments de diàfisi de tíbia (una amb arrels, dos 
rosegades i una pertanyent a un fetus), tres diàfisis de metacarp (una fissurada i rosegada, una pertanyent 
a un fetus), una extremitat proximal de metatars esquerra, una M3 superior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 
mesos), una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3 (9 mesos), una molar superior dreta (M1 o M2 +), una 
Pm3 superior esquerra (+/o), un fragment de molar indeterminada, i un fragment d’os del crani (temporal i 
part de l’occipital). 
A nivell més específic també es van poder identificar una extremitat proximal de metatars esquerra, i un 
metatars dret sencer de cabra. Aquest segon va permetre determinar una alçada de la creu aproximada 
d’uns 55,8 cm. D’ovella hi havia una extremitat proximal, una extremitat distal i dos diàfisis de metatars (una 
d’elles de fetus). Els porcs estaven representats per un os del sacre fissurat i amb marques de tall264, dos 
fragments de vèrtebra lumbar, ambdós amb marques de tall265, un fragment de fíbula mossegada, una diàfisi 
proximal de tíbia, una extremitat proximal de metacarp III esquerra mossegat, un metacarp IV esquerra 
mossegat, un metacarp V dret mossegat, una falange I (III o IV no epifisada) dissolta, un calcani esquerra, 
dos fragments de canina inferior, i dos fragments d’os del crani rosegats i descamats.
Els animals salvatges estaven representats per nou restes de conill, compostes per tres articulacions 
d’escàpula esquerra, un fragment de coxal esquerra, tres extremitats proximals de tíbia (dos esquerra i 
una dreta) mossegades i rosegades, una tíbia esquerra sencera també mossegada, i una diàfisi de tíbia 
esquerra.
Les restes no determinades estaven compostes per un cos de costella polida266 i una diàfisi d’os llarg 
d’animal de talla gran. De la categoria talla mitjana hi havia quatre fragments de cos de costella (un d’ells 
amb marques de tall), dos diàfisis d’os llarg (una d’elles mossegada i rodada), i un fragment de coxal. 
Finalment els animals de talla petita estaven representats per set fragments de costella (tres d’ells amb 
arrels), un fragment de vèrtebra toràcica mossegada, i un fragment d’epífisi proximal d’húmer.

FS-526 (UE 11152)

El reompliment argilós d’aquesta fossa quadrangular al sud-est del sector 3B, tan sols contenia 13 restes 
totes elles determinades. 
Entre les restes s’hi van poder determinar cinc costelles i una M3 superior esquerra (+/o) d’ovicàprid jove 
adult 3 (18-24 mesos). De porc hi havia dos fragments de vèrtebra indeterminada, una epífisi distal de tíbia 
esquerra, i una incisiva 2 inferior esquerra. Els lagomorfs també hi eren representats amb una epífisi distal 
de fèmur esquerra.
Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg d’animal de talla gran, i dos diàfisis 
d’os llarg d’animal de talla petita.

264. 2 talls, profunds, un de transversal just per sota de l’articulació proximal del sacre que el va seccionar (esquarterament).

265. 1 tall transversal que va de la faceta articular proximal fins a la faceta articular distal, L’ha seccionat en el cos ventral només 
(esquarterament). I un altre tall que ha seccionat la vertebra de punta a punta longitudinalment (esquarterament).

266. Possiblement utilitzada com a eina de treball.
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D’aquest conjunt es va estimar que com a mínim hi hauria 3 individus: un lagomorf jove, un ovicàprid jove 
adult 3 (18-24 mesos), i un porc jove adult (12-18 mesos).
El grau de conservació d’aquest conjunt era molt bo, pel que fa a l’acció dels agents tafonòmics, ja que tan 
sols una resta va aparèixer fissurada i amb només un grau 1. No es van poder localitzar ni marques de tall 
ni l’acció dels carnívors sobre les restes, així com tampoc evidències de la seva exposició als elements. 
Podria tractar-se doncs d’una deposició primària, tot i que dubtem de que fos pròpiament una fossa ritual. 
Aquest última afirmació es fonamenta principalment en diversos aspectes com ara la varietat d’espècies, 
el fet de que no hi hagi una selecció de parts anatòmiques, lo reduïda que es la mostra i la fragmentació 
de les restes (no apareixen ossos sencers). Podria tractar-se doncs d’un abocament puntual de deixalles a 
l’interior de l’espai domèstic, potser aprofitant una refacció imminent.

• Sector 11/3C

L’estrat argilós de reompliment (UE 11151) en el conjunt del subsector 3C, contenia 32 restes de les que 
30 van poder ser determinades.
La categoria del ovicàprids estava representada per dinou restes, entre les que hi havia tres fragments 
de costella, una extremitat distal d’húmer dret fissurat (grau 2), una diàfisi distal d’húmer esquerra amb 
arrels, una extremitat distal de radi dret (epifisada) d’adult (més de 42 mesos), dos diàfisis de radi, una ulna 
esquerra gairebé sencera i amb arrels, un fragment de diàfisi de metàpode fissurat (grau 3), quatre diàfisis 
d’os llarg, una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3 (9 mesos), una Pm2 dreta (+), una incisiva 2 (++), un 
fragment de molar indeterminada, i un fragment de cos de mandíbula fissurat i descamat (grau 2). A part 
també és va poder identificar una extremitat proximal de metatars esquerra d’ovella.
Els porcs estaven representats per un fragment d’axis mossegat i amb marques de tall267, una falange II (III 
o IV epifisada) fissurada i descamada (grau 2), una canina inferior dreta de mascle, i una incisiva decídua 
esquerra. De boví només es va identificar una fragment de molar indeterminada rodada (grau 3). 
Els animals salvatges estaven representats per una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisada) i una 
extremitat distal de tíbia (epifisada) dreta de conill, i una costella que va incloure dins la categoria més 
genèrica dels lagomorfs.
Les restes no determinades només comptaven amb una fragment de costella dissolta d’un animal de talla 
petita i un fragment de costella d’animal de talla mitjana.

El nivell d’argiles de color verd amb matèria orgànica i cendres (UE 11276, que constituïa un nivell d’ús en 
el conjunt del subsector durant la fase Vilars IIb, contenia un total de 48 restes de les que 47 van poder ser 
determinades.
La categoria dels ovicàprids va proporcionar catorze restes, compostes per un fragment d’atlas, un os del 
carp (capitato-trapezoide esquerra), una diàfisi d’húmer esquerra de fetus, una diàfisi de radi esquerra 
fissurat i amb arrels, una diàfisi distal de radi de fetus, una extremitat distal de radi mossegat, una escàpula 
dreta de fetus, una diàfisi de tíbia mossegada, un astràgal dret, una M3 inferior dreta (+) d’adult 1 (24-36 
mesos), una molar superior dreta (M1 o M2 +/o) d’un animal jove (3-9 mesos), una M2 superior dreta (+) 
de jove adult (9-24 mesos), i dos M1 inferiors esquerres (+) de jove (3-9 mesos). A més d’ovella es va 
identificar una mandíbula dreta (D3+/o) d’un animal molt jove (0-3 mesos).
Els porcs estaven representats per set restes, entre les que hi havia un fragment de coxal esquerra 
descamat, rosegat i amb marques de tall268, un fragment de fíbula de fetus, una diàfisi distal de tíbia esquerra 
(no epifisada) fissurada i amb una taca negra/grisenca, un metacarp V dret (epifisat) d’adult (més de 24 
mesos), una incisiva 1 inferior dreta, i dos fragments d’os del crani amb concrecions.
Els animals salvatges estaven representats per cinc restes de conill, compostes per una ulna esquerra 
gairebé sencera, una extremitat proximal de fèmur esquerra (epifisat), una extremitat proximal de tíbia 
dreta (epifisada), una diàfisi de tíbia dreta rosegada, i un metatars II esquerra (epifisat). A més també es 
van identificar un fragment de cos d’escàpula, un fragment de coxal dret, i una diàfisi distal de tíbia que van 
restar dins la categoria més genèrica dels lagomorfs.
Les restes no determinades comptaven en primer lloc amb una fragment de costella i una diàfisi d’os llarg 
d’animal de talla gran. En segon lloc, amb dos fragments de costella amb concrecions i mossegades, i una 
diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana. I finalment amb tres fragments de costella i vuit de diàfisi d’os llarg 
(un d’ells mossegat) d’animal de talla petita. 

267. Tall profund i longitudinal a la vora ventral que va seccionar en dos el cos de la vèrtebra (esquarterament).

268. Diversos tallets en totes les orientacions, fins i curts a l’interior i l’exterior de l’acetàbul (desarticulació).
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• Sector 11/3D

El nivell d’argila de color verd (UE 11280), en relació amb l’enllosat UE 11279 formant el paviment P-592, 
contenia un total de 19 restes de les que 18 van poder ser determinades. D’aquestes dotze pertanyien a 
la categoria dels ovicàprids, i estaven compostes per una M2 superior esquerra (+/o) de jove 3 (9 mesos), 
una M1 inferior dreta (++) de jove 3, una M2 inferior dreta (+/o) de jove 3, una D4 inferior esquerra (+/o) 
d’infantil (0-3 mesos), un fragment de D4 superior (+/o), un fragment de cos de mandíbula amb arrels (grau 
2) i mossegada, i tres fragments d’os del crani. De porc hi havia una D4 inferior dreta (+++) d’un animal jove, 
uns D3 inferior dreta (+/o) també de juvenil, i un fragment de canina inferior esquerra.
Les restes no determinades estaven compostes per tres diàfisis d’os llarg d’animal de talla mitjana.

Sector 11/4

Estança situada a l’oest del sector 3, recolzada contra la muralla i delimitada a l’oest per M-490 (UE 11051); 
a l’est per M- 484 (UE 11041) i, al sud, per M-498 (UE 11076) en tant que façana amb el carrer o sector 5 
de la Zona 10.

Conservat molt parcialment per la destrucció dels treballs agrícoles recents, el sector presentava un estrat 
de reompliment d’argiles marrons (UE 11055), sota la UE 11036, documentat al sud de l’estança. Al damunt 
hi havia una llar construïda (LL-491) amb superposició de sola ceràmica (UE 11062) i de graves (UE 11061) 
contra el parament oriental del mur M-484.

L’ estrat d’argiles heterogènies (UE 11036) per sota de la UE 1056 que ocupava el conjunt del sector, 
encara remogut per les tasques agrícoles, contenia 20 restes de les que 19 van poder ser determinades.
Els ovicàprids estaven representats per nou restes, compostes per un fragment de vèrtebra toràcica amb 
marques de tall269, una diàfisi de radi amb arrels, un fragment de diàfisi de metàpode mossegat i amb arrels, 
una diàfisi de metatars de fetus, una M3 inferior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una molar inferior 
dreta (M1 o M2 ++), una D4 superior dreta (++) de jove 3 (9 mesos), i dos incisives 2 (una dreta i una 
esquerra). A nivell més específic també es va identificar una diàfisi de metacarp de cabra, i una extremitat 
proximal dreta (mossegada, fissurada i amb arrels de grau 2) i un astràgal esquerra d’ovella. 
Les espècies salvatges només estaven representades per un coxal esquerra de conill amb arrels (grau 2).
Les restes no determinades estaven compostes per una diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana, i una 
diàfisi d’os llarg i una extremitat distal de falange indeterminada d’animal de talla petita.

FS-sn3 (UE 11053)

En la memòria de l’any 2002 aquesta UE es descrivia com a una agrupació de restes de fauna en connexió 
anatòmica dins el reompliment (UE 110529) de terra argilosa de color marró clar que s’entregava al parament 
occidental de M-490 en la zona de façana amb el carrer. Tot i que tant en l’informe com en la memòria no 
se li atribuís un numero de fet i/o de fossa evidencia que en aquell moment no s’interpretés com a tal, si bé 
si que ja es va veure que era una agrupació de restes faunístiques. 
El conjunt estava compost per un total de 134 restes de les quals 122 van poder ser determinades. Dins 
d’aquesta agrupació de fauna es va localitzar en primer lloc les restes d’un cabrit molt jove (0-3 mesos) 
(veure punt 6.3.2).

Sector 11/5

Habitacle de dimensions reduïdes que trencava els esquemes coneguts sobre la tipologia de les vivendes 
de la fase Vilars II. Es tractava d’un sector allargassat i molt estret (10 m. de llargària x 1’50 m. d’amplada), 
que no disposava de cap estructura domèstica associada. Durant aquesta fase el nivell conservat responia 
a un estrat d’argiles i pedres distribuïdes aleatòriament que podria correspondre a un enllosat molt malmès. 
Tal vegada podria tractar-se d’una mena d’espai mort o de passadís d’accés a la base de la torre T-251.

L’estrat de reompliment argilós (UE 11109), entre els paviments P-497 (UE 11074, 11075, 11106) i P-511, 
contenia 11 restes, totes elles determinades.
La categoria dels ovicàprids comptava amb cinc restes compostes per una D4 superior dreta (+/o) d’un 

269. 1 tall transversal que va seccionar el procés espinal (esquarterament).
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animal molt jove (0-3 mesos), una diàfisi de tíbia dreta mossegada i amb arrels (grau 2), una diàfisi de radi 
dret mossegat i amb arrels, una diàfisi proximal de tíbia esquerra amb arrels, i un fragment de vèrtebra 
lumbar. 
Els porcs estaven representats per una Pm3 superior dreta (+/o), una falange I (III o IV no epifisada), i dos 
fragments d’os del crani (un d’ells amb arrels).
Finalment hi havia dues restes no determinades compostes per dos diàfisis d’os llarg d’un animal de talla 
petita.

L’ estrat heterogeni (UE 11037), encara remogut per les tasques agrícoles, que estava per sota de la UE 
1056 que ocupava tot el sector i cobria el VE-493270 —al costat del mur M-485— i l’enllosat P-497, contenia 
47 restes faunístiques de les que 44 van poder ser determinades.
Els ovicàprids estaven representats per deu restes, compostes per una vèrtebra lumbar, una diàfisi proximal 
d’húmer dret (prox no epifisat) d’un animal molt jove (0-3 mesos), un altre fragment de diàfisi d’húmer, 
una diàfisi de metàpode, un fragment de coxal esquerra, una diàfisi de tíbia mossegada, una M3 inferior 
dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), dos fragments de molar indeterminada, i un fragment de cos de 
mandíbula dreta fissurada (grau 2). A més a més també es va poder identificar una falange II (epifisada) 
d’ovella.
Els porcs també hi eren presents amb cinc restes, compostes per una costella, una extremitat proximal de 
metacarp III esquerra, un os del tars esquerra (cubonavicular), una canina superior esquerra amb arrels, i 
un fragment de cos de mandíbula.
Els animals salvatges estaven representats per cinc restes de conill, entre les que hi havia una costella, una 
ulna esquerra, dos diàfisis d’os llarg, i una extremitat distal de fèmur esquerra.
Pel que fa a les restes no determinades, aquestes van proporcionar una diàfisi d’os llarg mossegada, 
d’un animal de talla gran, un fragment de vèrtebra indeterminada, un cos de costella amb marques de 
tall271 i tres diàfisis d’os llarg d’animal de talla mitjana, i finalment dos fragments de costella, un de vèrtebra 
indeterminada, i tretze de diàfisi d’os llarg (tres d’elles amb mossegades) d’animal de talla petita.

L’estrat argilós de reompliment (UE 11098), entre els paviments P-497 (UE 11074 i 11075) i P-511, contenia 
51 restes de les que 46 es van poder determinar.
Els ovicàprids hi eren presents amb vint i sis restes, compostes per una costella amb arrels i coloració fosca 
de fetus, dos cossos de vèrtebra cervical, un de vèrtebra lumbar amb marques de tall272, una diàfisi d’húmer 
amb arrels de fetus, una diàfisi distal d’húmer mossegat, un fragment d’ulna, cinc diàfisis d’os llarg, una 
extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada), una diàfisi de metacarp mossegat, una M3 inferior dreta (+/o) 
de jove adult 3 (18-24 mesos), una M2 superior i una d’inferior esquerres (+) de jove adult 3, un fragment 
de molar superior dreta (M1 o M2 -) d’un animal jove (3-9 mesos), tres fragments de cos de mandíbula 
(un d’ells mossegat), i cinc fragments de crani (dos frontals, un fragment d’orbital i un d’os zigomàtic). A 
part d’ovella es van poder identificar un atlas possiblement de mascle adult (talla gran), i una falange I 
(epifisada).
Els bovins només estaven representats per una diàfisi distal de metàpode (no epifisat), amb marques de 
tall273, d’un animal jove adult (menys de 24-30 mesos), i els porcs per un metatars II esquerra (no epifisat) i 
una falange I (III o IV no epifisada) possiblement d’un mascle (talla gran).
Les restes no determinades comptaven amb cinc diàfisis d’os llarg cremades d’un animal de talla gran, un 
fragment de vèrtebra indeterminada i una diàfisis d’os llarg mossegada d’animal de talla mitjana, i finalment, 
tres fragments de costella de fetus, una diàfisi d’húmer rosegada de fetus, tres diàfisis d’os llarg, i un 
fragment de crani de la categoria talla petita. 

Sector 11/6 

Sector situat a l’oest de l’anterior, delimitat a l’oest per M-486 (UE 11043) i a l’est per M-485 (UE 11042). 
Es recolzava a la muralla (MU-35, UE 3151) i per davant tenia com a límit la façana correguda formada pel 
mur M-498 (UE 11076). 

270. Petit vas bicònic de ceràmica a mà enterrat vora el parament oriental del mur M-485: perfil sencer d’un vas amb carena alta, base umbilicada 
i vora exvasada.

271. 1 estria curta, fina i obliqua a la vora caudal de l’articulació de la costella (desarticulació).

272. 1 tall tranversal que va seccionat el procés espinal.

273. Tall que ha seccionat longitudinalment l’os de dalt a baix, possiblement per obtenir el moll de l’os o per utilitzar-lo per a realitzar-hi alguna 
eina en os.
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Encara que molt malmès pels treballs agrícoles (UE 1056 i 11038), el sector havia conservat parcialment 
part d’un paviment (P-489, UE 11045) associat a una llar rectangular amb revora d’argila (LL-488, UE 
11046) i sola de graves. Encara que escadussers, alguns materials a torn pintats van confirmar —amb 
seguretat— la seva adscripció a la fase ibèrica antiga (Vilars II). En aquest sector també es van localitzar 
un dipòsit sota paviment dins d’un reompliment (UE 11096) que amortitzava el mur M-505, compost d’argila 
molt fosca, compacta i amb inclusions de material constructiu

L’ estrat argilós de reompliment (UE 11088) sota el paviment P-507 contenia només cinc restes, entre 
les que hi havia una epífisi distal de metàpode (epifisat), amb marques de tall274, de boví, una diàfisi de 
metàpode mossegat i una M2 superior esquerra (+) d ‘ovicàprid jove adult 3 (18-24 mesos), una extremitat 
proximal de fèmur dret de conill, i un fragment de vèrtebra toràcica d’animal de talla petita.

L’ estrat argilós superficial molt compactat (UE 11038), encara remogut i d’uns 20 cm de potència, va 
proporcionar 47 restes de les que 46 van poder ser determinades.
Els ovicàprids estaven representats per tretze restes, compostes per una costella, un fragment de vèrtebra 
lumbar, una diàfisi de radi esquerra mossegada, una altra diàfisi de radi esquerra alterada, fissurada i 
descamada (grau 3) de fetus, un fragment distal d’ulna esquerra, cinc diàfisis d’os llarg mossegades i 
fissurades, una extremitat distal de falange I, una molar superior (M1 o M2 +/o), i un fragment d’os del 
crani (occipital). A nivell més concret es va poder identificar a més una diàfisi de metatars i una falange I 
(epifisada) d’ovella.
Els porcs estaven representats per una diàfisi d’húmer esquerra amb arrels, de fetus, una falange I (II o V 
epifisada) d’adult (més de 24 mesos), i una incisiva 1 superior dreta (+/-).
Els bovins comptaven amb una M1 inferior dreta (++) de jove adult 3, i els èquids amb una incisiva 3 
decídua esquerra (+++) d’adult 1 (48-60 mesos).
Les espècies salvatges també hi eren presents amb una extremitat distal d’húmer dret, una diàfisi d’os llarg, 
una diàfisi proximal dreta de fèmur, i un fragment de cos de mandíbula dreta de conill. Per acabar també hi 
havia una extremitat distal de falange II de cérvol.
Les restes no determinades incloïen vint-i-una restes de la categoria talla petita, compostes per tretze 
esquitlles d’os llarg (una d’elles digerida), cinc fragments de costella (una d’elles alterada de grau 2), dos 
fragments de vèrtebra lumbar, i un de vèrtebra toràcica.

El darrer nivell d’ús de Vilars IIa (P-489, UE 11045), que funcionava amb la llar LL-488 i que estava 
puntualment afectat pels treballs agrícoles (que només es conservava al centre del sector), tenia només 13 
restes de les que 12 es van poder determinar.
D’ovicàprid hi havien cinc restes compostes per una costella, una diàfisi de radi, una de metàpode, una d’os 
llarg, i una M1 superior esquerra (+) de jove 3 (9 mesos). D’ovella es va identificar una falange II (epifisada). 
També hi havia una diàfisi de metàpode mossegada i una incisiva 1 superior de porc, i una patel·la esquerra 
mossegada d’ un èquid molt jove (0-6 mesos). Els animals salvatges estaven representats per una única 
resta que es va determinar com un fragment de banya de cèrvid.
Pel que fa a les restes no determinades només van proporcionar una fragment de costella amb marques de 
tall275, i una diàfisi d’os llarg d’un animal de talla mitjana.

FS-sn (11097)

A més a més dins del reompliment (UE 11096) i sobre el mur M-505 hi havia dipositades restes de fauna 
(UE 11097) en connexió anatòmica. En cap cas el registre parla d’una fossa però el que sembla evident 
és que aquesta acumulació podria respondre si més no a una deposició intencionada. Es per aquest motiu 
que nosaltres no comptabilitzarem aquestes restes amb la resta de deixalles de consum i que destacarem 
aquest conjunt també com una possible fossa o deposició intencionada.
Pel que fa a les restes totes elles pertanyien a un animal de la família dels suids representat per un total de 
103 restes determinades i 41 d’indeterminades degut a la fragmentació de les mateixes, tot i que podem 
afirmar que pertanyerien al mateix individu jove d’entre 3-9 mesos d’edat (veure punt 6.2.2)

274. Tall longitudinal que va seccionar l’epífisi distal pel mig, a nivell interpretatiu respondria al mateix que en el peu anterior 204.

275. 2 estries fines, curtes, paral·leles i transversals just per sota de l’articulació proximal de la costella (desarticulació).
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Sector 11/7

El sector 7 constituïa una estança de planta trapezoïdal disposada i adossada a la muralla MU-35, al nord, 
i al carrer de circumval·lació que articulava la xarxa viària de la fortalesa (zona 5) al sud. La resta de murs 
que definien la vivenda eren M-486 (UE 11046: elevació) a l’est, M-487 (UE 11044: elevació) a l’oest i M-498 
(UE 11076: elevació) al sud. Es tractava d’un espai d’uns 10,2 m de llargada i entre 1,4 i 2,6 m d’amplada, 
la qual cosa suposava més de 25 m2 de superfície útil. 

L’estratigrafia d’aquest sector estava marcada per un fort pendent en direcció sud, la qual cosa comportava 
que els nivells arqueològics localitzats en l’extrem septentrional de l’habitació fossin més antics que els 
es documentats en l’àrea central d’aquest espai. Així mateix, els nivells del terç meridional de la vivenda 
foren rebaixats durant la campanya de l’any 2001, quan s’obrí en extensió en l’extrem occidental de l’espai 
central per tal de recuperar la planta general d’aquesta àrea.
Així doncs, els treballs realitzats en aquest sector es van centrar en l’excavació dels nivells de paviment i de 
les estructures antròpiques que s’hi relacionaven i que, a priori, es van atribuir a la fase Vilars IIa.

El nivell més antic identificat corresponia a un paviment construït de toves, P-689 (UE 11134: nivell de 
tovots), identificats en el terç septentrional del sector. Sobre aquest estrat hi havien dos forats de pal 
centrals, el FO-648 (UE 11401: buidament; UE 11400: falques; UE 11399: rebliment) i el FO-649 (UE 11437: 
buidament; UE 11433: suport de pedra; UE 11373: rebliment). Sobre aquest nivell es va identificar un nou 
paviment P-682 (UE 11434: superfície d’ús), construït amb l’estesa d’una fina capa d’argiles depurades 
de tonalitat grogosa (UE 11438) (aquest sòl encara no s’ha excavat). Tanmateix, pot assenyalar-se que 
la superfície d’ocupació podria correspondre molt possiblement a la recarrega d’un nivell d’ús anterior. En 
relació a aquest paviment es va documentar un bloc quadrangular de pedra calcària (UE 11432) que es 
va interpretar com un gran suport de pal central (SP-669) i que estava en ús amb els nivells successius 
acumulats.
En l’àrea est es van identificar les restes d’un nivell verdós (UE 11398) que constituïa el nivell d’acumulació 
del paviment P-680. 
En relació a l’anterior nivell d’ocupació es van documentar les restes d’una llar central circular LL-679 (UE 
11439: solera d’argila) en funcionament. Sobre les restes de l’esmentada llar de foc i del paviment amb què 
es relacionava es va construir una gran llar de foc en forma de pell de brau que es superposava a l’anterior. 
Aquesta estructura, LL-643 (UE 11384: buidament; UE 11383: nivell refractari de graves; UE 11382: solera 
d’argila), es trobava ja funcionant amb el nivell d’acumulació que constituïa el paviment P-512 (UE 11137 
= 11381). Aquesta estructura de combustió fou objecte de diverses remodelacions, fet que es manifestava 
amb la superposició de dos llars més que responien al recreixement i el lleuger desplaçament del gran foc 
central. Aquestes dues llars també es van posar en relació amb el mateix paviment P-512. Es tractava, 
respectivament, de la llar de planta rectangular LL-642 (UE 11642: solera d’argila) i la llar circular LL-639 
(UE 11135: solera d’argila). Aquesta darrera estructura presentava una pedra quadrangular (UE 11379) 
que, aparentment, semblava haver sofert l’acció del foc i de la qual se’n desconeixia la seva funcionalitat.
A més a més, i també en relació al paviment P-512 i a les llars esmentades, es van identificar en l’espai 
central de l’estança, contigües a les ja esmentades, i adossades al mur M-486, dues petites llars rectangulars 
sobreposades. Eren, respectivament, la llar LL-644 (UE 11431: solera d’argila) i la llar LL-513 (UE 11430: 
buidament; UE 11426: nivell refractari de grava; UE 11138: solera d’argila). Així mateix, al nord del sector hi 
havia una taca de terra rubefactada amb una escassa potència arqueològica.

L’ Estrat d’argiles heterogènies (UE 11039) per sota de la UE 1056 que ocupa el conjunt del sector. Encara 
remogut per les tasques agrícoles.
D’ovicàprid hi havia una molar superior (M1 o M2 +/o) de jove (3-9 mesos), una fragment de M1 inferior, 
i un fragment de cos de mandíbula. A nivell més específic també es va poder identificar una mandíbula 
dreta (Pm3+/o, Pm4+, M1++) de cabra jove adults 3 (18-24 mesos), i un coxal dret d’ovella. Els porcs 
estaven representats per una extremitat proximal de metacarp IV dret, i un fragment de crani (os zigomàtic 
esquerra). Les espècies salvatges comptaven amb un coxal esquerra de conill.
Les restes no determinades comptaven amb dos fragments de cos de costella incloses dins la categoria 
d’animal de talla petita.
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Sector 11/10
Aquest corresponia a una habitació adossada al sector 10 de la muralla (MU-35) entre la poterna PT-249 i 
la torre T-250. Delimitat a l’oest per aquesta (UE 3151, elevació), al sud pel mur M-531 (UE 11181, elevació) 
i al nord pel mur M-535 (UE 11188, elevació); el límit est resta desconegut ja que hi ha un petit testimoni.

El sector, únicament conservava l’àrea excavada que corresponia a una amplada de 1’75 m., i una longitud 
màxima de 1’10 m. Degut a que la part superior d’aquest sector formava part del testimoni, va ser difícil 
interpretar les funcionalitats d’aquests nivells, que es van adscriure a la fase Vilars IIb.

Per sobre de l’estrat de colmatació de la fase Vilars IIa del sector 12, hi havia el paviment P-542 (UE 11199), 
compost per argila blanca. Aquest paviment s’entregava als murs M-531 i M-535 i a la Muralla MU-35. La 
colmatació de l’anterior paviment era el reompliment UE 11198, ocupant la mateixa àrea, i estava compost 
per argiles marrons i intrusions de material constructiu. 

Per damunt del reompliment UE 11198, es va registrar el paviment P-537 (UE 11191), format per argiles, 
amb una tonalitat d’escala de colors rojos. 

Sobre l’anterior paviment, apareixia el reompliment UE 11190, format per argiles marrons. Per damunt 
d’aquest reompliment, es va poder registrar de forma molt fragmentària el paviment P-536 (UE 11189), 
format per argiles, amb intrusions de carbons i fragments de guix, amb una coloració en tonalitats verdoses. 
Per sobre d’aquest paviment es va documentar la banqueta BQ-534 (UE 11187, elevació), composta per 
un alçat de pedres lligades amb argila, que estava adossada a la Muralla MU-35, entregant-se lateralment 
als murs M-531 i M-535. 

A l’ estrat argilós de color verd (UE 11199) que formava el paviment P-542 només s’hi van torbar associades 
5 restes de les quals 3 van poder ser determinades. Entre aquestes hi havia una M1 superior esquerra (++) 
de boví jove adult (18-30 mesos), una diàfisi d’os llarg fissurada, d’animal de talla gran, i una diàfisi d’os 
llarg fissurat (grau 2) i mossegat, d’animal de talla mitjana.

La capa d’argila verdosa (UE 11189) constituint el paviment P-536, per sota de la banqueta BQ-534, tan 
sols tenia associada una diàfisi d’os llarg mossegada i amb coloració fosca, d’animal de talla mitjana, i dos 
esquitlles de diàfisi d’os llarg d’animal de talla petita.

L’ estrat argilós de reompliment (UE 11203) de color marró fosc, sota el paviment P-542, contenia un total 
de 26 restes de les que 23 van poder ser determinades.
D’ovicàprid hi havia una patel·la dreta, una M3 superior dreta (+) de jove 2 (3-9 mesos), i tres diàfisis d’os 
llarg (un d’ells amb arrels). A més a nivell més específic també es va determinar un fragment de crani (os 
frontal amb la base de la banya) d’ovella amb marques de tall . De porc hi havia una diàfisi de radi mossegat, 
i una escàpula esquerra de fetus. Els bovins hi eren presents amb un fragment de vèrtebra toràcica, una 
molar inferior dreta (M1 o M2 +++) d’adult (24-60 mesos), un fragment de crani (còndil occipital esquerra) 
fissurat i amb arrels (grau 3).
Les espècies salvatges estaven representades per tres restes de conill, compostes per una escàpula 
esquerra, i dos diàfisis d’os llarg (una d’elles rosegada).
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment de coxal amb arrels (grau 2), un fragment 
de mandíbula i un os del crani d’animal de talla gran, una diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana, i tres 
fragments de cos de costella i un fragment de coxal amb una coloració fosca de la categoria talla petita.

Sector 11/10 i 11/11

L’estrat argilós de reompliment de color marró fosc sota la UE 11200 i 11201, que es va adscriure en algun 
punt no prou definit entre el sector 10 i 11, hi van aparèixer 7 restes determinades. De porc hi havia un 
radi dret (dist. no epifisat) mossegat i amb arrels, una extremitat proximal de metacarp III i una de metatars 
III esquerra, ambdós d’un animal molt jove. D’ovicàprid es va identificar una diàfisi de tíbia mossegada i 
descamada (grau 3), i una altra diàfisi de tíbia mossegada. Finalment també és van adscriure dos diàfisis 
d’os llarg (una d’elles rosegada) a la categoria talla petita.
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Sector 11/11

Aquest espai corresponia a una habitació adossada al sector 9 i 10 de la muralla (MU-35) entre la poterna 
PT-249 i la torre T-250). Aquest estava delimitat a l’oest per aquesta (UE 3151), al sud pel mur M-530 (UE 
111180) i al nord pel mur M-531 (UE 11181); el límit est resta encara avui dia desconegut ja que hi havia 
un petit testimoni que impedia connectar aquest sector amb les possibles façanes del carrer. Aquesta 
estança estava molt malmesa en la seva part central degut a l’arrasament general del jaciment pels treballs 
agrícoles.
Per sobre de l’estrat de colmatació de la fase Vilars IIa del sector 13 (UE 11186), on hi havia dos enterraments 
infantils (EN-562 i EN-541), s’hi va trobar el paviment P-533, compost per una zona enllosada (UE 11185) 
i una capa d’argila verdosa barrejada amb guix (UE 11184). Aquest paviment s’entregava als murs M-531 
i M-530 i a la muralla MU-35, ocupant una superfície d’ aproximadament 1,75 m d’amplada i 1,10 m de 
longitud. Aquest paviment apareixia cobert per un estrat heterogeni de reompliment (UE 11183) que servia 
de preparació per al subsegüent paviment P-532 (UE 11182), el primer documentat en el conjunt conservat 
del sector.

Al nivell d’ús ennegrit del paviment P-533 (UE 11184), que s’entregava al tapiat de la poterna PT-249, 
s’hi associaven 8 restes, compostes per una falange I i una diàfisi de metàpode mossegada (grau 2) de 
fetus d’ovicàprid, una extremitat distal de falange I d’ovella, una falange I (epifisada) mossegada de porc 
adult (més de 24 mesos), una tíbia i un radi esquerres de conill, i una fragment de costella i una extremitat 
proximal de fèmur esquerra d’animal de talla petita.

L’estrat argilós de reompliment (UE 11183) sota el paviment P-532 (UE 11182) contenia 6 restes, entre les 
que hi havia una extremitat distal de tíbia esquerra d’ovicàprid, un maxil·lar dret (D4+/o, M1+/o) de porcellet 
(0-6 mesos), dos fragments de costella d’un animal de talla mitjana molt jove, i un fragment d’escàpula 
d’animal de talla petita.

L’ estrat de reompliment argilós (UE 11186), que determinava el canvi de Vilars IIa i IIb, i que estava 
relacionat amb els enterraments infantils EN 562 i EN-541, contenia 60 restes faunístiques de les quals 57 
van ser determinades.
D’ovicàprid hi havia vint restes, compostes per un fragment de vèrtebra lumbar, quatre costelles amb 
arrels, un os del carp dret (capitato-trapezoide), una diàfisi d’húmer dret de fetus, una diàfisi de metàpode 
mossegada i amb arrels, tres fragments de diàfisi d’os llarg, una diàfisi de fèmur mossegat i amb arrels (grau 
2), una epífisi proximal de fèmur esquerra fissurada, una extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada), una 
D3 superior dreta (+) de jove 1 (3 mesos), un fragment de molar inferior (M1 o M2 +/-) de jove (3-9 mesos), 
una D2 superior dreta (+), un fragment d’incisiva decídua, una M3 superior esquerra (+/-) de jove adult 2 
(18-24 mesos), i un fragment de crani.
Els porcs estaven representats per tretze restes, entre les que hi havia un fragment del sacre, un os del carp 
esquerra (os piramidal), un fragment de mandíbula i deu de crani d’un individu en estat fetal.
Els animals salvatges també hi eren presents amb vuit restes de conill. Aquestes estaven compostes per 
una extremitat proximal de radi esquerra, una extremitat distal de radi dret, una ulna esquerra gairebé 
sencera, un fragment de cos d’ulna dreta, dos diàfisis d’os llarg, i una extremitat distal i una de proximal de 
fèmur dret. Val a dir que molt probablement tots els elements anatòmics pertanyessin a un mateix individu 
adult (a partir dels 9 mesos).
Dins de la categoria de les restes no determinades s’hi van incloure, sis fragments de costella (un d’ells 
de fetus), quatre de vèrtebra indeterminada, i un calcani de fetus d’animal de talla petita. Dins els animals 
de talla mitjana, hi havia dos fragments de costella, un de vèrtebra indeterminada, i una diàfisi proximal de 
tíbia. Finalment els de la categoria talla gran estaven representats per un sol fragment de cos de costella 
fissurat i amb taques negres (òxid de manganès).

L’ estrat d’argiles de color verd (UE 11263) que constituïa un possible nivell d’ús, situat contra parament 
oest de M-567, contenia 11 restes. Entre aquestes es van determinar una Pm4 inferior esquerra (+) de 
cabra adulta 1 (24-36 mesos), una diàfisi de matàpode mossegat i una diàfisi de metatars dissolt, mossegat 
i amb arrels (grau 3) d’ovicàprid, un metacarp V (no epifisat) dissolt i amb arrels (grau 2) de porc, una 
extremitat proximal de fèmur esquerra de conill, i un fragment e vèrtebra lumbar amb arrels i una diàfisi d’os 
llarg d’un animal de talla petita.
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Sector 11/12
El sector 12 de la Zona 11, corresponia a una habitació adossada al sector 10 de la muralla (MU-35) entre la 
poterna PT-249 i la torre T-250. Delimitat a l’oest per aquesta (UE 3151, elevació), al sud pel mur M-539 (UE 
11217, elevació) i al nord pel mur M-551 (UE 11218, elevació); el límit est ens és ara per ara desconegut ja 
que s’ha deixat un petit.

El sector, únicament havia conservat una àrea corresponent a una amplada de 1’75 m. I una longitud de 
1’60 m. Degut a aquest precari estat de conservació, va ser difícil interpretar la funcionalitat d’aquesta 
estança, que es va adscriure a la fase Vilars IIa.

Sobre el reompliment de colmatació del sector 17 de la mateixa zona 11, es va construir la banqueta BQ-
553 (UE 11224, elevació), composta per pedres calcàries i sorrenques, lligades amb argila, la qual ocupava 
la totalitat de l’ample de l’habitació, adossada a la muralla (MU-35) i als murs M-539 i M-551. A aquesta 
banqueta s’hi entregava el paviment P-554 (UE 11225), el qual es componia d’una successió de finíssimes 
capes d’argila. 

Colmatant ambdós Fets ja descrits (BQ-553 i P-554), hi havia un reompliment (UE 11219) d’argiles marrons, 
que es va interpretar com un anivellament de la superfície, com a preparació per als posteriors paviments. 
Sobre aquest reompliment s’hi va documentar el paviment P-571 (UE 11216) amb gran quantitat de taques 
i fragments de guix. 

Per damunt d’aquest paviment es va poder documentar el reompliment UE 11215, que s’entregava als murs 
M-539 i M-551 i a la Muralla MU-35, i que serviria de preparació per a la construcció de l’enllosat P-544 (UE 
11210) format per pedres calcàries i argila, el qual també ocupava tota la superfície del sector. 

Tota l’estratigrafia anterior estava segellada pel reompliment UE 11203276, format per argiles de color marró, 
dins de les quals es va documentar una bossa de cendres (UE 11204). Així mateix, també es van documentar 
restes de l’enterrament infantil EN-572 (UE 11205), disperses per la zona sud del sector, sense connexió 
anatòmica, i en un molt mal estat de conservació. No es va poder documentar cap tipus d’estructura (fosa, 
cubeta…) què pogués contenir aquest enterrament.

L’elevació en pedra sorrenca de la banqueta BQ-553 (UE 11224) contenia 22 restes determinades. 
D’ovicàprid hi havia una diàfisi de metacarp de fetus, una falange III d’un animal molt jove, un calcani 
esquerra mossegat, un os del tars esquerra (gran cuneïforme), i quatre diàfisis d’os llarg. Els porcs només 
estaven representats per una costella dreta amb marques de tall . Les espècies salvatges amb set restes. 
N’hi havia quatre de conill, compostes per una extremitat distal d’húmer dret (epifisat) amb arrels, un radi 
dret (epifisat), una extremitat distal de metàpode (epifisada), una extremitat proximal de fèmur esquerra 
(epifisat) amb arrels, i tres de llebre, amb un radi dret (epifisat), un metatars II esquerra (epifisat), i un 
astràgal esquerra.
Pel que fa a les restes no determinades hi havia quatre fragments de costella amb arrels (grau 3), d’animal 
de talla gran, i dos fragments de costella amb arrels (grau 3), d’animal de talla petita.

L’estrat de reompliment argilós de color marró (UE 11215) sota el paviment P-544, contenia només 4 restes 
determinades. Aquestes estaven compostes per una epífisi distal de metàpode (III o IV no epifisat), i una 
costella mossegada i amb maques de tall277 de porc, una diàfisi d’os llarg d’animal de talla petita, i una 
fragment de cos d’escàpula d’animal de talla gran.

Sector 11/13

Aquest espai es el que precedia al sector 11/11 de la fase Vilars IIb. Aquest estava delimitat pel mur mitger 
M-538 (UE 11192) al sud, i pel M-539 al nord (UE 11193). Aquest espai mantindria els mateixos límits que 
durant la fase Vilars IIa.
Pel que fa a les estructures associades a l’espai hi havia, un paviment blanc (P-540, UE 11194) que 
entregava al mur M-538, una Fossa circular FO-543 amb pedres de falca al costat del M-539 excavada en 
el paviment P-540, i com a fet més destacat la presència de l’enterrament infantil EN-549 (UE 11214).

276. Les UEs 11203, 11204 apareixen el registre com a pertanyents al sector 11/10 de la fase anterior (Vilars IIb), de totes maneres com que aquest 
sector es una perduració del 11/12 i com que a la Memòria del 2002 apareixen inclosos en aquest sector, en el present treball s’ha optat per considerar 
aquests dos nivells com a pertanyents a la fase Vilars IIa, ja que a més funcionen amb l’EN-572 (UE 11204), que si que es va incloure des del primer 
moment dins d’aquest moment cronològic, tant en el registre com en la Memòria.

277. 2 estries, fines i curtes, obliqües a la vora lateral del cos distal de la primera costella (descarnament i/o evisceració).
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L’ estrat argilós de reompliment sota el paviment P-540 comptava amb 9 restes, compostes per dos costelles 
mossegades, una extremitat proximal de tíbia dreta (no epifisada), i un fragment de crani (orbital esquerra) 
d’ovicàprid jove, un fragment de coxal dret de conill, dos fragments de costella (una d’elles de fetus) i una 
diàfisi d’os llarg d’animal de talla petita, i finalment un fragment de costella278 amb marques de tall d’animal 
de talla gran. 

Sector 11/20

Aquesta era l’estança que precedia al sector 2 de la fase Vilars IIb. Aquest sector estava compartimentat 
en tres subsectors (20A, 20B, 20C). A nivell de restes arqueofaunístiques tan sols es van poder localitzar 
en l’ espai 11/20B.

Aquest subsector corresponia a l’espai ocupat pel sector 11/2B durant la fase Vilars IIb. L’excavació de l’any 
2003 (Alonso et al. 2003, 13-15) es va aturar sobre un nivell d’acumulació verdós identificat com a paviment 
P-613 (UE 11311 = 11609: sedimentació de sòl) amb una petita àrea enllosada en el seu extrem meridional 
(UE 11607). El paviment P-613 passava per sota del mur M-286 de la fase Vilars IIb i s’estenia fins l’extrem 
meridional del mur M-619, on es trobava l’enllosat esmentat. En relació amb aquest sòl es va documentar 
un forat de pal circular (FO-614, UE 11312: buidament) de 20 cm de diàmetre situat al bell mig de l’estança 
i, a l’angle nord-occidental, una possible banqueta raconera amb fonamentació de pedres calcàries (BQ-
618, UE 11319: elevació). Així mateix, vora aquest angle nord-oest possiblement hi havia una petita fosseta 
(FS-sn2, UE 11567) amb la deposició de diverses restes faunístiques.

FS-sn2 (11567)

A l’interior d’aquesta fossa s’hi van localitzar 8 restes de les quals 7 van poder ser determinades. Totes les 
restes eren de porc i estaven compostes per quatre fragments de crani (tots de l’os frontal), una epífisi distal 
de metàpode (III o IV, no epifisada), un mal·lèol esquerra, i un os del carp esquerra (semilunar). Les restes 
correspondrien a un sol individu subadult (veure 6.2.2).

Sector 11/24

Aquest sector estava delimitat per la muralla al nord MU-35, pel que fa a la resta dels límits de l’espai 
habitable, eren els mateixos que en el sector 29 excepte en la banda est en que el mur M-604 tenia una 
segona elevació (UE 11509) que es desplaçava uns centímetres a l’est de l’anterior elevació que funcionaria 
amb el sector 29 i que, juntament amb altres elements, indicava el canvi de fase. 
Un dels trets destacables d’aquest sector era l’enterrament d’un perinatal de petites dimensions (EN-717, 
UE 11508) situat dins del reompliment (UE 11484=11457), que separava les dos fases d’aquest espai. 
Aquest enterrament estava situat a la banda nord del sector, molt proper a la muralla MU-35 que delimitava 
el sector pel nord. 
L’arquitectura domèstica es va construir damunt del reompliment de regularització (UE 11484). 
El paviment P-703279 estava conformat per una acumulació d’argiles verdes (UE 11477) i un enllosat (UE 
11493) que estava concentrat al sud del sector. En aquest paviment es van construir una sèrie de quatre 
forats de pal de petites dimensions (FO-696, FO-705, FO-708 i FO-709). La construcció dels seus retalls 
(UE 11486 en el primer i 11487 en el segon) es feu a expenses de la llar LL-704 que funcionava en la fase 
anterior. Amortitzant i segellant aquestes estructures, hi havia un reompliment d’argiles (UE 11476) de molt 
poca potència (en alguns llocs no passava de dos centímetres, tot i que la mitja era de cinc centímetres) 
que semblava haver-se fet per tal d’ anivellar el terreny per a la construcció de la segona ocupació d’aquest 
espai durant la fase Vilars IIa.
 Per sobre del reompliment (UE 11476) es van identificar els nivells d’ús corresponents al paviment P-698, 
amb el qual hi funcionaven dues llars que ocupaven l’espai que més endavant ocuparia la llar LL-640 
(llar de pell de toro) excavada durant el 2004. Es tractava de dues llars lenticulars (LL-699 i LL-700) que 
es diferenciaven de les llars que ocuparan posteriorment aquest espai en que no tenien cap mena de 

278. Tall transversal que va seccionar el cos distal de la costella (procés d’esquarterament).

279. En aquest sector, tal i com passava en el sector 29, existia el condicionament de la presència dels murs restaurats del edifici cultual (sector 3) 
pertanyent a la fase Vilars IIb; així doncs, el paviment P-732 seria el paviment que es trobava a la banda oest del mur nord-sud restaurat M-490 
mentre que el paviment P-731 era el que estava al sud del mur est-oest M-506. Tot i la diferent numeració, tot semblava indicar que els dos paviments 
pertanyien al paviment P-703.
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preparació, tants sols d’una capa d’argila sobre la que es feia directament el foc (UE 11469 en la llar LL-699 
i UE 11470 en la llar LL-700). Aquestes llars estaven situades a l’alçada del centre del sector desplaçades 
cap el mur est però exemptes. Amortitzant aquestes estructures hi havia un reompliment de anivellació, 
UE 11467, format per argiles d’un color marró fosc i d’uns cinc centímetres de gruix que separava el segon 
moment d’ocupació d’aquest espai.
La construcció de l’arquitectura domèstica d’aquest moment d’ocupació ja fou caracteritzada i parcialment 
excavada durant la campanya del 2004, que va quedar aturada en el paviment P-635. Aquest estava 
caracteritzat per una acumulació de nivells verdosos (el més antic era l’UE 11378) i per la presència de 
diverses llars que funcionaven amb el mateix. Amb aquest també funcionava un enllosat circular interpretat 
com a espai de treball (UE 11397). 

Al reompliment del forat de pal FO-696 (UE 11462) s’hi van torbar associades 6 restes, compostes per una 
extremitat proximal de metacarp esquerra (dissolt, fissurat i amb arrels de grau 1) d’ovella, un fragment de 
coxal dret de truja, i quatre fragments de cos de costella d’animal de talla mitjana.

El nivell d’acumulació de color verd (UE 11471) del paviment P-635, contenia 15 restes de les que 13 van 
poder ser determinades. D’ovella es va determinar una diàfisi de metatars concrecionada, rosegada i amb 
traces d’arrels. Els porcs estaven representats per dos falanges I (II o V no epifisades) amb arrels. També 
es van poder identificar quatre fragments de banya de cérvol, que molt possiblement en origen formarien 
part d’una mateixa banya.
Les restes no determinades estaven compostes per dos diàfisis d’os llarg (una d’elles amb mossegades de 
carnívor) d’animal de talla petita, i quatre fragments de crani (os frontal) d’animal de talla gran.

El reompliment argilós (UE 11476) contenia 10 restes totes elles determinades. D’ovicàprid hi havia un 
maxil·lar superior esquerra (M2 +/o) de Jove 3 (9 mesos), una diàfisi distal de metàpode, una diàfisi de 
fèmur amb arrels (grau 2), una diàfisi d’os llarg amb arrels, i una incisiva 1 esquerra. Els porcs estaven 
representats per una falange I (II o V, no epifisada) amb una coloració fosca. Finalment dins de la categoria 
de les restes no determinades s’hi van incloure quatre esquitlles de diàfisi d’os llarg d’animal de talla petita, 
que a jutjar per la superfície de l’os pertanyerien a animals molt joves o joves.

El nivell d’acumulació (UE 11494) del paviment P-703, separat de la resta del sector pel mur restaurat 
M-506, tenia associades 22 restes de les que 21 van poder ser determinades.
D’ovicàprid hi havia catorze restes compostes per una costella, una epífisi distal i una diàfisi d’húmer (ambdós 
amb arrels), quatre diàfisis d’os llarg (una d’elles amb mossegades de gos), dos fragments de diàfisi de tíbia 
(una fissurada i amb arrels, i l’altra amb arrels i mossegada), un fragments de diàfisi de metacarp de fetus, 
una diàfisi distal de metatars mossegada, una Pm2 superior que per la talla podria tractar-se d’un mascle, 
i dos fragments de molar superior indeterminat. Els porcs comptaven amb un astràgal esquerra rosegat, 
una Pm3 superior dreta, i un fragment de crani. També hi havia una falange II (epifisada), amb marques de 
tall280, de boví, i una extremitat proximal de fèmur dret (epifisada) de conill. 
Dins de la categoria de restes no determinades s’hi va incloure una diàfisi d’os llarg mossegada i un 
fragment de crani (fragment d’occipital) d’animal de talla gran.

El nivell de reompliment (UE 11484) que amortitzava el paviment P-703 només contenia una fragment de costella 
mossegada d’animal de talla gran, i un fragment de patel·la i un fragment de costella d’animal de talla petita (aquest 
últim pertanyent a un individu en estat fetal).

280. Petit tallet a l’epífisi distal de la falange (desarticulació).
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4.3.6 La significació dels conjunts de la fase Vilars II    
Repartició de les restes en els diferents espais

La fase Vilars II és potser la més interessant a l’hora de valorar i quantificar l’acumulació de les restes, ja 
que és la que ha proporcionat un major volum de les mateixes d’una banda i de l’altra ens ha permès poder 
comptar amb zones i espais amb funcionalitats ben diverses. El tret inicial a destacar és que les restes 
arqueofaunísitiques apareixen de manera generalitzada en gran part dels espais del jaciment, tot i que com 
mostra la fig. 4.85, no ho fan amb el mateix grau d’acumulació. 
D’entrada el més destacable és constatar que la zona 6 és la que s’emporta el 51% de les restes de fauna, 
mentre que la zona 4 i 11 ho fan amb un 21,3% i 22,9% respectivament. En últim lloc hi trobem els espais 
de circulació amb només un 2,2% per la zona 5 i un 1,8% en el cas del sector 2 de la zona 10281 (fig.4.85s).

Per tractar aquest aspecte més concretament i si establim aquest anàlisi a nivell més microespacial en 
funció de les zones, podrem veure com en primer lloc, el barri sud (zona 4) concentra una major quantitat de 
restes en els sectors 4/5 (NR=321), 4/9 (NR=301) i 4/18 (NR=346). Aquests espais identificats a priori com 
a àmbits domèstics presenten algunes particularitats. Del sector 4/5 se’n destacava la seva minsa amplada 
que el caracteritzava respecte a la resta dels espais colindans (Garcés et al. 1990), el fet que l’espai no 
disposes de llar de foc i la possible presencia d’un altre fetus de cavall (l’acció dels treballs agrícoles l’havia 
malmès i remogut de manera que se’n conservaven uns pocs ossos). El sector 4/9 també apareixia força 
malmès pels treballs agrícoles i tampoc tenia associats ni estructures de combustió, ni altres elements 
domèstics com podien ser banquetes o cubetes (Memòria 1998). En canvi el sector 4/18 ja presentava més 
elements característics com la presència de dos inhumacions de fetus de cavall, una figureta en terra cuita 
fragmentada (tòrax de quadrúpede), així com els típics elements definidors d’un espai domèstic com són 
les llars (Memòria 1998).
El barri nord (zona 11) presentava només dos sectors amb acumulacions faunístiques importants i/o 
significatives, en els sectors 11/2 (NR=315) i 11/3 (NR=417). Ambdós espais tenien unes dimensions 
majors respecte als altres de la zona, i a més presentaven diverses peculiaritats com ara una major 
compartimentació, la presència de fosses rituals282, així com enterraments de perinatals humans. A més el 
sector 11/3 comptava amb la presència d’una llar en forma de pell de brau, que entre d’altres elements, 
evidenciava que es tractava d’ un espai emblemàtic del poblat que fou interpretat com un lloc de culte o 
temple.
L’espai central (zona 6) tenia acumulacions importants al sector 6/4 (NR=547), fet evident si tenim en compte 
que durant aquesta fase era un espai obert que constituïa una espècie de plaça central. De la mateixa 
manera i encara en el context de l’espai central hi havia molts espais que presentaven acumulacions 
significatives com ara els sectors 6/7 (NR=275) i 6/13 (NR=191), 6/32 (NR=156), 6/5 (NR=156), 6/23 
(NR=141), 6/39 (NR=136), 6/10 (NR=133) i 6/38 (NR=129).
En el cas de l’espai central (zona 6) les característiques d’aquests espais són més diverses ja que si bé tenim 
sectors com 6/7283 i el 6/13284 amb unes característiques arquitectòniques singulars i elements i estructures 
també particulars, també veiem que les acumulacions es produïren en petits espais de funcionalitat poc 

281. Recordem que de la zona 10 només s’ha estudiat l’acumulació excavada al sector 2.

282. Al sector 11/2 hi havia FS-609, FS-776, EN-596. Pel que feia al sector 11/3 en aquest moment no sembla haver-hi fosses rituals associades. Però 
en la fase precedent (Vilars IIa, sector 11/24) si que s’hi havia localitzat un enterrament infantil EN-717.

283. Aquest espai tenia dos banquetes corregudes (BQ-430, BQ-442), una llar lenticular (LL-441) i fosseta de combustió   (FC-440) i una estructura 
rectangular adossada a M-184 al nord-est del sector (EE-185).

284. Aquesta estança, que aparentment no estaria compartimentada, tindria una superfície útil d’ aproximadament 52 m2, espai on a més hi va 
aparèixer una llar en forma de pell de brau (LL-546), dos banquetes corregudes (BQ-430 i BQ-467) a banda i banda de la mateixa, i dos fosses rituals 
amb deposició de fauna (FS-574 i FS-461).
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Fig. 4.85 - Taula de quantificació general del %NR per zones i sectors de la fase Vilars II.
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clara 6/5285, 6/23286, 6/39287, 6/10288 (possiblement llocs d’emmagatzematge), en tallers o espais de treball 
6/38289.
Pel que fa als espais de circulació pràcticament no hi havia acumulacions de deixalles de consum, només 
la ja descrita anteriorment en el sector 10/2 del carrer nord de circumval·lació.

Si ens fixem ara en com es distribueixen les restes per zones290 i nivells estratigràfics hi ha algunes peculiaritats 
segons la zona. Durant la fase Vilars II els reompliments on s’hi acumula el major percentatge de deixalles 
faunístiques per a totes les zones291. En canvi segons la zona (i pel que s’ha excavat fins al moment) hi ha 
algunes particularitats que cal remarcar. En primer lloc la zona 6 destaca per un major nombre d’estrats 
d’acumulació (10%) i de nivells d’ús (10%) amb deixalles de consum. En canvi al barri sud (zona 4) tan sols 
han aparegut restes faunístiques en un sol nivell d’ús. El barri nord (zona 11) va proporcionar un nombre 
força elevat (17%) de nivells d’ús amb aquest tipus de restes que s’equiparava pràcticament amb el dels 
nivells de preparació (15%). 
A grans trets podem dir que tot i que a la zona 6 sembla que es documenta una major profusió de nivells 
verds de sedimentació i nivells d’ús, respecte a les altres zones, amb restes faunístiques, en realitat només 
els sectors 6/10 (NR=80) i 6/4 (NR=426) mostrarien una acumulació voluntària i significativa de deixalles de 
consum, ja que aquestes pareixen en nivells d’us i/o de sedimentació. La resta de sectors 6/9, 6/13, 6/18, 
6/22 i 6/33 presentaven molt poques restes que indicarien una neteja constant i força acurada d’aquests 
espais. 
La zona 11 presenta la peculiaritat de tenir un major nombre de nivells d’ús amb restes de fauna en diversos 
dels seus sectors 11/2, 11/3, 11/6, 11/11, 11/24. Tot i així el que presenta un màxim nombre de deixalles 
és el temple (sectors 3A i 3C) i tot i així no són gaire nombroses (veure fig.4.86). En la resta de sectors el 
nombre de restes no supera els 20 fragments. Una altra peculiaritat de la zona 11 és el major profusió de 
fosses amb restes faunístiques respecte a la zona 6 i 11 (tot i que no totes són rituals).
A la zona 4, segurament degut al seu nivell d’arrasament provocat pels treballs agrícoles, s’hi van poder 
documentar pocs nivell d’ús (almenys amb presència de restes faunístiques). En aquesta zona només se’n 
va poder documentar un al sector 4/4 i tan sols contenia setze restes. De la mateixa manera, i segurament 
també degut al nivell d’arrasament, tan sols es va documentar una fossa ritual/alimentària en tota la zona.
Tot i que aparentment sembla que hi hagi determinats sectors que concentren un major nombre de 
restes i que en alguns pocs aquestes ho facin en nivells d’ús o sedimentació, és difícil valorar si aquestes 
dinàmiques o trets distintius entre zones són realment representatius o si simplement són fruit del diferent 
grau d’arrasaments de les zones (sobretot la zona 4 per aquesta fase en concret). En tot cas, el que si que 
es pot afirmar es que en totes les zones més de la meitat de les restes procedeixen de rebliments i que els 
altres tipus de nivells es van intercalant segons la zona (fig. 4.86).

Pel que fa al circuit que segueixen les deixalles també s’han volgut contrastar els nostres resultats amb les 
acumulacions d’altres materials. En primer lloc s’ha comparat amb els resultats obtinguts per al material 
ceràmic que al igual que la fauna és molt comú en tots els sectors del jaciment. D’aquesta manera es pretén 
obtenir una informació addicional de la formació dels nostres conjunts. En definitiva unes dades que ens 
podrien ajudar a definir la funcionalitat d’alguns espais. 

285. Aquest espai a part de l’acumulació de restes faunístiques tenia altres trets a destacar com un paviment enllosat (P-454) i un nivell d’ús cendrós 
amb una quantitat important de restes de matèria orgànica (UE 6123). Les restes de fauna no estaven en relació amb aquest nivell d’ús, ja que van 
aparèixer totes concentrades en un únic nivell (UE 6020) encara remogut al l’est del M-83.

286. Aquest sector era espai quadrangular de 4m2. Les restes faunístiques van aparèixer en relació al darrer nivell de funcionament format per una 
capa detrítica de restes orgàniques i cendres (UE 6107). Aquest sector no presentava cap tipus d’estructura que permetés avançar en la definició de 
la seva funcionalitat.

287. No semblava haver tingut cap mur de façana i la funció d’aquest petit espai, que a més semblaven repetir-se en el conjunt de la zona, ens és 
ara per ara desconeguda. Ignorem en quina mesura venen imposats per les contínues refaccions urbanístiques de la fase Vilars II, o bé constitueixen 
àmbits deliberadament dissenyats com a complements (llenyers o llocs per guardar eines o altres productes…) de les activitats desenvolupades en 
les sales més grans. Es interessant destacar que aquest espai disposava d’un enllosat (UE 6377) i una llar lenticular (LL-775) en una petita zona no 
enllosada. Cal dir que l’acumulació de fauna estava relacionada precisament amb una fina capa d’argila verdosa (UE 6372), per sobre del paviment 
P-875, que possiblement corresponien als residus de la seva utilització.

288. D’aquest àmbit cal destacar la presència d’una banqueta (BQ-460) i nombrosos nivells verds de sedimentació i ús (P-478, UE 6245, 6241 i 
6240) (Memòria 2001), la major acumulació de fauna prové d’un nivell de sedimentació vers (UE 6245).

289. Aquest sector presentava un sol vermellós en tota la seva superfície (UE 6404) vinculat a la intensa activitat de combustió detectada a la sala 
que podria estar en relació amb un taller per a l’extracció de mica (Memòria 2006). De la mateixa manera en aquest espai també s’hi va localitzar 
una inhumació d’un fetus de cavall (FEEQ-9).

290. En aquesta valoració s’han deixat al marge els dos espais de circulació (zona 5 i 10) per presentar un nombre molt reduït d’estratigrafia amb 
restes faunístiques.

291. Zona 4 (60%), zona 6 (38%) i zona 11 (50%).
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zona 4
% nº

ES 5 1 20
FS 5 1 20
N 10 2 20
P 10 2 20
PR 5 1 20
R 60 12 20
U 5 1 20
Total 20

Zona 6
% nº

BQ 2 1 63
CR 5 3 63
E 10 6 63
EE 3 2 63
END 3 2 63
FR 2 1 63
FS 8 5 63
LL 2 1 63
N 8 5 63
P 5 3 63
PR 6 4 63
R 38 24 63
U 10 6 63
Total 63
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Fig. 4.86 - Taula de quantifi cació i representació gràfi ca del %NR per tipus d’UE i fet. 

A primer cop d’ull, i a diferència dels resultats que va proporcionar la fase anterior, sembla que durant la 
fase Vilars II (segurament incentivat per un major volum de mostra) la proporció del nombre de restes de 
fauna i en relació als de ceràmica, evidenciava una variabilitat signifi cativa (tal i com mostra l’ Índex de 
Correlació=0,5). Quan ho analitzem en funció de la zona, la tònica segueix sent més o menys la mateixa: 
zona 4 (IC=0,6), zona 6 (IC=0,5) i zona 11 (IC=0,7) (fi g. 4.87). 
Al barri sud (zona 4) eren els sectors 4/5, 4/9 i 4/18 els que concentraven un major percentatge de restes de 
fauna i de ceràmica. A més i com a tret destacat el sector 4/9 presentava la dinàmica inversa a l’habitual292. 
Pel que fa al barri central (zona 6) els espais que s’emportaven un major nombre de restes tant de ceràmica 
com de fauna, eren els sectors 6/4 i 6/7 i 6/13. A més a més i a diferència d’altres zones l’espai central tenia 
292. La dinàmica habitual és la de trobar un percentatge signifi cativament superior de restes de ceràmica respecte un percentatge molt més reduït de 
restes faunístiques. Tot i que és molt estrany trobar una inversió de percentatges hi ha alguns pocs sectors que si que presentaven un nombre molt 
més elevat de restes faunístiques.
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Fig. 4.88 - Taula de quantificació de l’NR de fauna i ceràmica de la fase Vilars II. 
També s’adjunten els resultats de calcul de l’index de correlació per zones.

NR fauna NR ceràmica Index correlació Index Correlació
4 27 88 sectors global general nivells
5 340 451 0,8 0,5
8 21 65
9 266 244

18 346 580
24 22 79 Correl Zona 4
25 16 83 0,9
1 28 258
2 70 147
3 7 184
3 78 136
4 563 522
5 156 373
6 83 154
7 275 731
9 57 96

10 133 282
12 100 193
13 191 230
17 70 78
18 25 51
20 27 73
21 53 268
22 5 42
23 141 20
32 156 339
33 102 336
34 20 54
38 129 67
39 136 50
40 13 58
41 29 45 Correl  Zona 6
42 26 154 0,7

Zona 10 2 89 226
2 315 435
3 417 962
4 20 159
5 109 172
6 65 187
7 12 25

10 34 145
11 85 180
12 26 28
13 9 35 Correl Zona 11
24 56 118 0,9

4948

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 11

una particularitat en aquest sentit, ja que en sectors com el 6/4, 6/23, 6/38 i 6/39 hi havia una proporció 
significativament més elevada de deixalles alimentàries respecte les ceràmiques, trencant el model i/o 
dinàmica d’acumulació habitual en els espais del jaciment. Tot i que el barri nord (zona 11) sembla mostrar 
un patró més homogeni (en tots els espais l’NR de fauna era inferior a l’NR de ceràmica tot i que no en la 
mateixa proporció), si que hi havia sectors com el 11/2 i 11/3 (ambdós amb una arquitectura compartimentada 
que evidencia el seu caràcter singular) que es desmarcaven clarament, respecte als altres espais, en el 
nombre de restes. En aquests dos sectors hi havia un percentatge molt més elevat de restes ceràmiques i 
faunístiques (veure fig. 4.88).
Pel que fa als espais de circulació (zona 5 i zona 10) cal dir que les dinàmiques acumulatives segueixen la 
tendència habitual, tot i que en general rebrien un nombre força reduït de deixalles de fauna. En canvi, les 
acumulacions de ceràmica mostren volums força superiors (en tots els casos amb un NR superior a 150 
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Fig. 4.88 - Representació gràfica dels percentatges de NR de fauna i ceràmica per zona i sector (fase Vilars II).
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Fig. 4.89 - Representació gràfica dels percentatges de NR de fauna i ceràmica per UE i FET (fase Vilars II).

restes). Tot i així aquestes restes es troben en nivells de reompliment mentre que els nivells d’ús apareixen 
nets. La dinàmica acumulativa per nivells estratigràfics, tant de ceràmica com de fauna, seguien els mateixos 
circuits de deposició (veure fig. 4.91). Els habitants del poblat tindrien especial cura del manteniment i la 
neteja constant d’aquests espais comuns de circulació. 

Tot i que en general la zona 6 concentrava un major nombre de restes aquest fet no seria atribuïble a 
priori a una major activitat productiva en els seus espais, sinó més aviat a la presència d’un major nombre 
de sectors (pràcticament més del doble respecte a les zones 4 i 11) i també a una major arrasament dels 
nivells de la zona 4 i alguns de la zona 11, que sens dubte podrien haver afectat a la completesa dels 
seus conjunts i inclús en alguns casos a la seva desaparició. En canvi per a la zona 11 i zona 4 en que 
s’han analitzat pràcticament el mateix nombre de sectors les seves acumulacions totals constitueixen uns 
percentatges pràcticament idèntics en nombre de restes.
En definitiva podem dir que en proporció tots els sectors estudiats presentaven un nombre similar de 
deixalles faunístiques que és relacionaven amb un major nombre força proporcional de restes de ceràmica 
amortitzades. Que tot i així si que s’hi han pogut identificar alguns espais singulars, a nivell arquitectònic, que 

presentaven acumulacions molt superiors d’aquests dos materials. I finalment que aquests dos materials 
(tret d’alguns casos puntuals) apareixien associats absolutament en tots els sectors amb un percentatges 
molt homogenis (exceptuant alguns casos molt puntuals a la zona 6 i un a la zona 4) 
Pel que fa a les acumulacions de restes arqueobotàniques (plantes i fruits) recuperades al jaciment, 
aquestes mostren en general una densitat molt baixa, només 0,5 restes per litre en les mostres de la 
primera edat del ferro i 3,3 restes per litre per les de l’ibèric antic (p.4). Tot i que durant la fase Vilars II la 
densitat global és superior respecte a les fases precedents. 
Les dades per aquesta fase procedien dels sector 4/4293,4/5294, zona 5295, 6/6296, 6/7297, 6/12298, 10/2299, 11/1300 i 
293. P-8, LL-33, FS-55 i UE 4247.

294. UE 4197=4204, 4224, 4245.

295. Tot i que per a la zona 5 només és van poder localitzar restes de deixalles faunístiques en les UEs 5018, 5038 i 5010, per a les restes 
arqueobotàniques és van mostrejar les UEs 5003, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010.

296. LL-154, FR-171, EE-15.

297. EE-185, UE 6065, UE 6067.

298. UE 6047.

299. Tot i que l’estudi faunístic s’ha centrat en la UE 10010 del sector 10/2 és van realitzar mostrejos dels sectors 10/1 (UE 10002 i UE 10006), sector 
10/2 (UE 10008, UE 10010, UE 10014) i sector 10/3 (UE 10011).

300. 11/1=11/24 es va mostrejar la UE 11008, el sector 11/2 (UE 11002, 11011, 11012, 11016, FS-285).
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11/2. El fet de no disposar de dades per a totes les zones i sectors analitzats per a la fauna (tal i com passa 
amb la ceràmica) ens impedeix poder fer una avaluació general, però si que ens permetrà apuntar si els 
espais d’acumulació de restes i/o deixalles vegetals coincideix amb els de la fauna.
En quan a la seva distribució pels espais de la fortalesa, aquesta fase varia en relació al que s’havia observat 
durant el període precedent (possiblement perquè la intensitat de l’excavació de les fases és diferent en 
cada àrea). En aquest cas l’àrea central (zona 6) i el carrer nord-est (zona 10) són les que han proporcionat 
un major nombre d’informació fins al moment. Aquestes àrees concentraven un major nombre d’evidències 
de les activitats relacionades amb el procés de la batuda del cereal (Alonso 1997 i Alonso et al., 2008). La 
densitat i la riquesa de la mostra és clarament superior a la zona central (zona 6), i especialment al nord est 
i al sud-est dels sectors que estan al voltant de la cisterna (zona7).
En canvi la zona 4 presenta una dinàmica tafonòmica, que es repeteix en tota la zona durant totes les fases, 
que mostra una absència total de densitats importants. A més a més la seva dispersió indicaria una activitat 
poc important però continuada que es reflectia en els nivells de rebliment tal i com també passa amb les 
deixalles de fauna.
A l’espai del carrer (zona 5) el mostreig de 6 unitats estratigràfiques va donar una de les densitats de restes 
arqueobotàniques més baixes301 de tot el jaciment, tal i com passa amb les restes faunístiques i ceràmiques.
Al barri central (zona 6) es varen recollir 14 mostres amb una densitat global molt superior a la de la resta 
de zones del jaciment302. El sector 6/6 en concret és el que va aportar una màxima acumulació de restes 
arqueobotàniques vinculades a les estructures FR-177 i EE-151 dinàmica totalment inversa en el cas de les 
restes arqueofaunístiques ja que pràcticament hi eren inexistents. Les restes de cereals i llavors tenen una 
procedència majoritària dels sectors 6/6 i 6/7, que a la vegada són molt diferents a les que és van poder 
detectar a la resta d’espais d’habitació (Alonso 1997, 214).
El carrer nord (zona 10) és la que va proporcionar més informació respecte a les restes vegetals però en 
canvi l’acumulació de fauna va resultar tenir un perfil més similar a un petit abocament puntual de deixalles 
de consum de poca entitat (veure l’apartat de la zona 10).
El barri nord (zona 11) fins al moment no s’han estudiat gaires sectors però el pocs que s’han pogut analitzar 
mostraven una zona poc rica en material carbonitzat amb una densitat de restes molt similar a l’observada 
en aquesta mateixa fase al barri sud (zona 4).
D’aquesta manera i si ho desglossem, el major nombre de restes es concentrava en tres àrees:

1. Als alentorns de les estructures quadrangulars del sector 6/6 (un d’ells un forn, FR-177, i l’altre 
definit com una possible estructura d’emmagatzematge EE-151) al carrer (zona 10) o en un espai 
connectat a aquest carrer (sector 6/7, que en la mateixa fase mostra una petita estructura de 
combustió FC-440 i una altra estructura rectangular de funcionalitat indeterminada EE-185).

2. Al petit espai al sud de la zona central (sector 6/3 amb la llar LL-431).

3. A l’edifici de culte del barri nord (sector 11/3 amb diferents superposicions de diverses llars una 
d’elles amb forma de pell de brau (GIP 2005).

La majoria de les restes de llavors i de fruits provenien de deixalles domèstiques, carbonitzades amb altres 
residus i disperses per nivells d’ús i rebliment dels àmbits dels barris d’habitació adossats a la muralla. 
Però també s’han pogut detectar accions puntuals de crema de residus provinents d’operacions agrícoles, 
aprofitats per encendre el foc en el forn de la zona central (Alonso 1997, 240).

Pel que fa als agents tafonòmics i la seva incidència sobre les restes, dels diferents tàxons, hem avaluat 
en primer lloc, si havien afectat als diferents conjunts i si aquesta alteració havia estat homogènia o no. En 
la fig. 4.90 es pot veure com hi ha una correlació positiva i absoluta (IC=1) entre els diferents taxons en 
quant a nombre de restes alterades respecte al nombre de restes total. Això no vol dir que els taxons amb 
un major nombre de restes presentaven també un major nombre de restes afectades pels agents naturals. 
Aquest resultat es pot interpretar, en primer lloc, com una absència de conservació diferencial en funció de 
l’espècie, i en segon lloc, com una afectació homogènia dels conjunts prèvia a la seva deposició secundària. 
Aparentment tots els conjunts haurien patit una dinàmica igual o similar pel que fa a la seva formació 
(naturalment no s’han tingut en compte els conjunts en fossa a l’hora de realitzar aquestes valoracions).
Pel que fa l’acció dels diversos agents sobre les restes dels diferents taxons eren força homogènies. Els 
agents que més han afectat a la mostra i que ho han fet de manera global per a totes les espècies han estat 
301. 2,3 restes per 10l. amb 28 restes en total i 3 taxons identificats. Dos de plantes conreades, Hordeum vulgare i Triticum aestivum/durum, i una 
sola silvestre Rubus cf. fruticosus (Alonso 1997, 211).

302. 28,8 per 10 litres, es van recuperar 2034 restes amb identificació de 28 taxons, 7 de plantes conreades i 19 de plantes silvestres (Alonso 1997, 
211).
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars II (550/525-450/425 aC)

les arrels i les fissures. 
A nivell més particular els porcs presentaven un major nombre d’ossos afectats pels rosegadors i les 
concrecions. Els bovins destacaven pel major nombre d’ossos amb dissolucions, descamació i facturació 
en excavació (agents de tercer nivell). 
Pel que fa als agents de primer nivell l’acció dels carnívors ha estat força incipient (a diferencia del període 
precedent) principalment en els bovins, i els porcs seguit dels ovicàprids i èquids. L’acció antròpica s’ha 
pogut documentar de manera més destacada, a partir de les marques de tall, en els ossos dels bovins 
seguit dels porcs, èquids303 i finalment en quart lloc els ovicàprids.
Els agents de tercer nivell (fragmentació durant l’excavació) pràcticament no haurien afectat a la mostra, 
exceptuant el cas dels bovins, on el 14% dels seus ossos haurien patit aquesta afectació (fig.4.90).
Pel que fa al grau d’alteració no s’ha tractat específicament per fases, ja que s’ha optat per fer aquesta 
valoració de manera general per zones, tal i com es pot veure en l’apartat 4.2.4, concloent que les restes 
tenien graus de conservació entre bons i molt bons per aquestes zones, i que per tant el grau d’incidència 
dels agents no hauria estat suficient per provocar la desaparició de certs elements anatòmics (conservació 
diferencial). Aquest fet també sembla estar avalat per la presència de restes d’individus en estat fetal i edat 
molt jove (fig. 4.88) en la majoria de sectors i nivells arqueològics. En concret podem veure per exemple que 
un 85,7% dels sectors de la zona 4 presentaven almenys una resta d’aquestes característiques304. A l’espai 
central (zona 6) un 85,7% dels sectors estudiats i que contenien restes de fauna presentaven almenys una 
resta d’individu en estat fetal. Al barri nord (zona 11) es mantenia aquesta dinàmica amb un 77,7% dels 
sectors, i amb una especial concentració a l’11/2A (NR=22) i l’11/11 (NR=16). El carrer sud (zona 5) també 
tenia un percentatge important d’ossos de fetus amb un 66,7% en dos dels tres sectors analitzats. 
El que és interessant destacar és que en els diversos sectors de la fase Vilars II (els que contenien restes 
de fauna) s’hi ha pogut constatar un augment d’aquests tipus de restes, distribuïdes per diversos espais, 
respecte a la fase precedent. Aquest fet seria un altre indicador del bon estat de conservació dels conjunts 
de la fase Vilars II.

A partir de les restes determinades d’aquesta fase també s’ha pretès inferir el grau de fragmentació 
dels diferents taxons per tal de valorar si aquest era homogeni o no. Els resultats han evidenciat que els 
ovicàprids, els porcs i els lagomorfs eren els millor representats tant en NRD com en NMI. Aquestes tres 
espècies, al igual que passa amb la fase precedent, són les millor representades en NRD, però canvi en 
NMI els bovins passarien per davant dels conills ocupant el tercer lloc de la triada.
Els que presentaven una taxa de fragmentació més baixa (NRD/NMI). Aquesta espècie estaria seguida pel 
conill, el porc i finalment els bovins. El càlcul de la fragmentació a partir del NRD/NR també reflecteix la 
dinàmica anterior. La resta de taxons tenien un NRD massa reduït per a establir aquest càlcul de manera 
fiable.

Cal destacar que a banda dels dipòsits sota paviment, no es va recuperar cap animal en connexió anatòmica. 
El grau d’obertura dels conjunts era molt gran ja que els remuntatges brillaven per la seva absència.
En definitiva, la comparació de les diferents dades ha permès oferir una visió global de la dinàmica 
acumulativa de les restes faunístiques en els diferents sectors de la fortalesa en aquest moment. A més 
també també hem vist com aquestes es relacionaven amb les deixalles de ceràmica i orgàniques. D’aquesta 
manera, els resultats obtinguts fins ara es poden resumir en els següents punts:

• A nivell global la zona que ha proporcionat un major volum de restes és l’espai central (zona 
6), seguit del barri nord i el barri sud (zona 11 i zona 4) amb pràcticament el mateix nombre de 
restes, i finalment el carrer sud (zona 5) i el sector 2 del carrer nord (zona 10) amb volums molt poc 
significatius.

• Els sectors on s’han pogut documentar acumulacions significatives de fauna (superiors a 110 restes) 
eren els 4/18, 4/9, 4/5, 6/4, 6/5, 6/7, 6/23, 6/38, 6/39, 11/2 i 11/3. 

• Tot i les particularitats que presenten alguns sectors, en general les restes faunístiques analitzades 
respondrien, majoritàriament, a deixalles consum carni que s’haurien fet desaparèixer aprofitant les 
tasques de reparació i/o remodelació dels espais, tenint en compte que un 44% de les mateixes 
apareixien en reompliments i només un 6,5% ho farien en nivells d’ús.

303. Naturalment la valoració és fa en funció de la proporció NR/NR amb marques i per tant l’únic que està evidenciant és que tot i que tenim 
un nombre de restes d’èquid molt reduït, d’aquestes n’hi havia un nombre significatiu amb presència de marques de tall. De totes maneres cal ser 
reservats amb la significació real d’aquest resultat que sens dubte pot estar influenciat pel reduït percentatge de mostra.

304. Cal destacar la concentració de rests de fetus d’èquid al sector 4/4 (NR=21) que pensem podrien formar part de l’enterrament FEEQ-C.
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars II (550/525-450/425 aC)

A nivell global s’evidencia, doncs, que els espais estarien lliures de deixalles i en constant neteja. Tret 
dels sectors 11/3C (el temple) i 6/4 (plaça central) on s’hi van localitzar acumulacions importants de 
fauna en nivells d’ús, i els sectors 6/10 i 10/2 on es van localitzar aquest tipus de deixalles en estrats 
de sedimentació per sobre dels nivells d’ús.

Que hi ha diversos espais arquitectònicament singulars (6/7, 11/2 i 11/3) on el registre faunístic, 
ceràmic i arqueobotànic també mostra una dinàmica acumulativa particular amb un percentatge de 
restes molt superior a l’habitual en la resta dels espais del jaciment.

La relació de les deixalles faunístiques i ceràmiques segueix un patró força homogeni en la majoria 
dels sectors on el percentatge de fragments ceràmics és significativament superior als faunístics 
(exceptuant els sectors 4/9, 6/4, 6/23, 6/38 i 6/39 on la dinàmica s’invertia).

A l’igual que passa amb la fauna les restes ceràmiques es concentraven majoritàriament en els 
nivells de reompliment suposant el 54,8%, i només en un 6,5% és documentar en nivells d’ús. Amb 
això sembla que el circuit de deixalles d’ambdos materials era comú.

• La zona de major concentració de fruits i llavors era l’espai central així com alguns sectors com 
els6/3, 6/6, 6/7, 10/2, 11/3. A diferència del binomi ceràmica/fauna que seguia patrons de deposició 
força homogenis, el binomi fauna/cereals no semblava compartir espais d’acumulació (exceptuant 
el cas del sector 11/3 i 6/7). D’aquesta manera allà on s’ha pogut detectar acumulacions importants 
de llavors i fruits carbonitzats les deixalles de fauna tot i que hi són presents presenten percentatges 
molt reduïts de restes.

• Les rests arqueobotàniques també mostraven que els barris sud i nord (zona 4 i 11) eren molt poc 
rics en material carbonitzat amb nombres de restes molts similars entre ells tal i com ens passa amb 
les deixalles faunístiques.

• Els sectors amb presència de fossetes rituals/alimentàries eren 4/22 (FS-1091), 6/42 (FS-879), 6/13 
(FS-574 i FS-461), 11/2B (FS-609), 11/4 (FS-sn3), 11/20B (FS-sn2). De totes maneres aquest punt 
és tractarà de manera específica i amb major detall en apartats posteriors on també s’inclouran les 
fosses rituals amb fetus d’èquid.
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4.3.7 Els conjunts de la fase Vilars III (450/425-375 aC)    
Aquesta és la fase juntament amb la posterior de Vilars IV, només està conservada en l’anomenat marge-
testimoni (situat a l’espai central en una petita franja que va de nord a sud). Aquesta fase va suposar una 
profunda reorganització de l’urbanisme del jaciment, duta a terme damunt de les restes de la fase precedent 
de Vilars II. Tot i que és impossible reconstruir tot el traçat urbanístic d’aquest moment el que si que se 
sap amb seguretat és que els carrers de ronda de Vilars II (zona 5 i zona 10) van quedar inutilitzats per la 
construcció, al damunt, de diversos espais d’habitació (incompletes degut a l’acció dels treballs agrícoles).
Sembla ser que és en aquesta fase quan es colmata la cisterna central del poblat (zona 7), el moment de 
construcció de la qual encara no es pot precisar. En aquest moment (durant la segona meitat del s. V aC) 
el fossat va ser reexcavat i es va construir un nou mur relacionat, coincidint amb la profunda remodelació 
interna. Al nord del poblat es va fortificar la porta a través de la construcció de dues torres avançades.
Aquesta fase és la que ha proporcionat diversos conjunts faunístics procedents principalment de la zona 7 
(cisterna-pou) i algunes restes de la zona 6 però de caràcter molt més escadusser. El volum de materials 
extrets entre la zona 7 i la zona 6 constitueixen el 19,4% de tot el material analitzat en el present treball, 
equiparant-se al percentatge extret per a la fase Vilars I (19,6%), i molt inferior pel que fa a la fase Vilars II 
(58,9%). 
Els espais analitzats han estat el sector 1(interior de la cisterna) i 3 (baixador) de la zona 7, i els sector 1 de 
la zona 8 (carrer de Vilars III conservat parcialment al testimoni).

UE Tipus sector zona any NR NRD NR-
indet

NR 
dom.

NR 
salv. NMI NMI 

dom.
NMI 
salv.

6044 R 8/1 6 1992 7 6 1 1 5    

6048 R 8/1 6 1992 19 16 3 10 6 3 3 0
6049 E 8/1 6 1992 10 9 1 7 2 2 2 0
6050 R 8/1 6 1992 5 5  3 2 1 1 0
6053 R 8/1 6 1992 13 13 0 9 4 4 4 0

6057 R 8/1 6 1992 18 18 0 14 4 4 4 0

7056 R 1 7 2008 80 73 7 26 47 10 8 2
7058 E 1 7 2008 131 103 28 70 33 5 4 1
7067 E 1 7 2008 18 18 0 18 0 4 4 0
7068 E 1 7 2008 72 71 1 66 5 6 5 1

7071 E 1 7 2008 484 443 52 173 259 14 11 3

7072 E 1 7 2008 46 43 3 28 15 5 5 0

7078 E 1 7 2008 114 89 25 51 38 7 5 2

7086 E 1 7 2008 111 61 50 52 9 12 10 2
7052 AB 3 7 2008 115 112 3 70 42 10 8 2
7053 U 3 7 2008 188 178 10 85 93 11 11 0
7060 U 3 7 2008 70 70 0 17 53 5 5 0
7061 U 3 7 2008 5 5 0 3 2 3 3 0
7062 PR 3 7 2008 1 1 0 1 0 1 1 0
7065 R 3 7 2008 3 3 0 0 3    
7073 E 3 7 2008 35 33 2 15 18 6 5 1
7074 PR 3 7 2008 26 20 6 14 6 4 4 0
7076 E 3 7 2008 56 44 12 25 19 6 6 0
7077 E 3 7 2008 5 5 0 2 3 1 1 0
7050 N 1/3 7 2008 7 7 0 5 2 3 3 0
7059 E 1/3 7 2008 5 5 0 2 3 3 2 1

1644 1445 199 749 660 132 110 15

Fig. 4.92 - Quadre amb la quantificació general dels conjunts de la fase Vilars III

El carrer meridional (zona 8)
Descripció dels conjunts faunístics del sector 8/1

Aquest espai és el que correspondria al carrer de vilars III que discorre paral·lel al actual testimoni. 
Travessava el jaciment en direcció nord-sud i actualment és irreconeixible ja que ha quedat emmascarat 
pels treballs de restitució i manteniment del marge-testimoni. En tot cas aquest sector va proporcionar 
diverses unitats amb un nombre poc representatiu de restes faunístiques.
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4.3.7_2. Planta amb els sectors de la fase Vilars III estudiats
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Fig. 4.93 - Planta amb els sectors de la fase Vilars III estudiats
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UE Tipus sector zona any NR NRD NR-indet
6053 R 8/1 6 1992 13 13 0
6057 R 8/1 6 1992 18 18 0
6044 R 8/1 6 1992 7 6 1
6048 R 8/1 6 1992 19 16 3
6049 E 8/1 6 1992 10 9 1
6050 R 8/1 6 1992 5 5  

     72 67 5

4.94 - Taula amb la quantificació general dels conjunts de la zona 8 (fase Vilars III).

El nivell de reompliment constructiu per sobre de Vilars IIb (UE 6053) contenia un total de 13 restes totes 
elles determinades.
Els bovins estaven representats per una extremitat distal de tíbia esquerra (epifisada) d’adult (més de 30 
mesos). Els ovicàprids comptaven amb una diàfisi de radi, una de metàpode, una D2 inferior dreta (+/o) 
de jove (0-3 mesos), una mandíbula dreta (M1+/o, M2+/-) de jove 3 (9 mesos), una mandíbula esquerra 
(Pm3 +) possiblement d’un individu adult (a partir de 24 mesos). A nivell més específic també es va poder 
determinar una mandíbula dreta (D3++/D4+++/M1++) de cabra jove 3 (9 mesos). D’ovella hi havia una 
falange I (epifisada), i una mandíbula dreta (D2+/o/ D3+) de jove 1 (3 mesos).
De la categoria de talla gran hi havia un fragment de costella i un de mandíbula. De talla mitjana un fragment 
de diàfisi, i de talla petita un esquitlla de cos de costella.

El nivell d´amortització sobre les estructures de Vilars IIb (UE 6057) contenia 18 restes totes determinades.
Els bovins estaven representats per un únic fragment de molar indeterminat. Els ovicàprids van proporcionar 
quatre diàfisis d’os llarg (totes amb mossegades de carnívor), una incisiva 2 inferior, una M3 inferior dreta 
(+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), i una M1 superior dreta (+) de jove 2 (3-9 mesos). A nivell més específic 
també es va determinar una banya dreta de cabra gairebé sencera i amb marques de tall305. D’ovella hi havia 
una diàfisi de metatars amb mossegades de carnívor i una falange II (epifisada). Finalment de porc hi havia 
una extremitat distal de falange I (III o IV), una incisiva superior dreta (++), i una M1 inferior esquerra (+/o) 
de jove 2 (6-9 mesos)
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment de mandíbula d’animal de talla gran. De 
talla petita hi havia un fragment de costella i dos esquitlles de diàfisis d’os llarg.

El nivell de reompliment encara remogut a l´oest del sector (UE 6044) contenia un total de 7 restes de les 
quals 6 van poder ser determinades.
Entre les restes hi havia extremitat distal de falange I d’ovicàprid (dissolta i amb arrels de grau 2), un 
fragment d’escàpula d’animal de talla gran, dos esquitlles de diàfisi descamades d’animal de talla mitjana, 
i una esquitlla de diàfisi i una de tíbia d’animal de talla petita.

El reompliment argilós preparació del carrer zona 8 (UE 6048)306 contenia 19 restes de les quals 16 es van 
poder determinar.
D’ovicàprid hi havia deu restes compostes per una vèrtebra cervical, un fragment de cos d’escàpula 
esquerra, una diàfisi d’os llarg descamada i fissurada (grau 2), una diàfisi de fèmur mossegada, una diàfisi 
proximal de fèmur dret (fissurada, dissolta), una extremitat distal de tíbia dreta (dist. epifisat) d’adult (més 
de 20 mesos), una M3 superior esquerra (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una fragment de mandíbula dreta 
fissurada (procés coronoide), dos fragments de crani (os palatinal, os frontal). 
Les restes no determinades van acollir un fragment de vèrtebra d’animal de talla gran, un fragment de 
costella d’animal de talla mitjana, i de talla petita, quatre fragments de diàfisi d’os llarg.

El paleosól format per sobre de les estructures de Vilars IIb (UE 6049) tenia associades 10 restes de les 
que 9 es van poder determiar.
El conjunt estava compost per una diàfisi distal de metàpode de boví, i una diàfisi distal de metàpode de 
porc. D’ovella hi havia una diàfisi de metàpode, una extremitat proximal de calcani (epifisat), un fragment de 
molar superior indeterminat, un cos de mandíbula dreta, i una diàfisi d’os llarg. Les restes no determinades 
estaven compostes per un fragment de costella i un de vèrtebra lumbar d’animal de talla petita.

El nivell de reompliment sobre l´arrassament de Vilars IIb (UE 6050) contenia tres restes d’ovicàprid 

305. 7 talls profunds i transversals a la vora cranial de la base de la banya (tall per a separar la banya del crani).

306. Un 43,7% de les restes determinades tenien una coloració fosca. Aquest tipus de pigmentació homogènia que afecta a tota la cortical de l’os és 
la mateixa identificada en les restes faunístiques exhumades a l’interior de la cisterna. 
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compostes per una diàfisi de radi mossegada, un fragment de molar inferiror (M1 o M2), i un fragment de 
mandíbula dreta (M2 ++) d’adult 1 (24-36 mesos). També hi havia un fragment de cos d’escàpula fissurat i 
dissolt, d’animal de talla gran, i un fragment de costella d’animal de talla petita.

La cisterna/pou (zona7)

La bassa o pou és una estructura monumental pou que es troba al bell mig del recinte i que recollia les 
aigües de l’espai central. L’enorme pou de boca ovalada fa 9x6 metres i segurament uns 5 metres de 
fondària; està folrat de pedra i disposa d’un estret baixador (sector 7/3), rampa i esglaons, que permetia 
accedir a la cota variable de l’aigua (sector 7/1); la seva amplada ens fa pensar que era descobert o la 
coberta seria de fusta. Va ser construït a finals del s. V aC. i possiblement emmascara algun altre tipus 
d’estructura similar més antiga. Per un costat, actuava com a cisterna ja que recollia l’aigua de la pluja de 
les teulades de tot l’espai central al seu voltant. Per un altre, creiem que actuava també com a pou ja que 
la seva fondària possiblement va a buscar la capa freàtica que proveiria l’aigua. 
La construcció del pou va exigir un esforç important en mà d’obra (carretejament de pedra i construcció), 
així com el sacrificar un espai considerable en l’interior d’un recinte molt petit, on precisament l’espai no 
sobrava307. 

Descripció dels conjunts faunístics del sector 7/1

En el pou de drenatge es va documentar, just per damunt del retall a la roca, un potent estrat (UE 7.072) 
d’argiles grises amb molta matèria orgànica, ceràmica i pedres. Aquest estrat podria ser equivalent a UE 
7.078, també de color molt fosc –per no dir negre– per l’abundància de matèria orgànica i que ha estat 
parcialment excavat. Creiem que aquesta sedimentació correspondria a aquest primer moment d’utilització 
de l’estructura, a inicis de la fase Vilars III (veure figura 4.98). 

 

Fig. 4.95 - Fotografies del sector 7/1 de la cisterna i de l’aspecte de la seqüència estratigràfica de la seva base 
(fotografies d’Enric Tartera, GIP 2008).

307. La construcció de la bassa- pou va suposar importants replantejaments pel que fa a la seva funcionalitat dins del jaciment. Sobretot el gran esforç 
que deuria implicar la seva construcció quan la fortalesa estava rodejada d’un fossat inundable, dotat en el seva fossa externa d’enormes cubetes més 
fondes i quan un curs d’aigua discorre molt a prop, quasi a tocar de la Porta Nord. Una de les hipòtesis plantejades pels membres del GIP es que si 
el pou assolia la capa freàtica i oferia aigua potable, aquest fet obligarà a plantejar-se que la fortalesa volia estar en condicions de resistir un setge i 
no considerava suficient l’efecte dissuasori de les seves impressionants muralles, fossat inundable. La qüestió és que l’excavació del pou central pot 
canviar la interpretació d’importants aspectes de la Fortalesa, la vida dels seus habitants i les formes de fer la guerra entre els ibers (GIP 2008, 8-9).
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Fig. 4.96 - Secció del sector 7/1 de la cisterna amb la coloració del diversos nivells estratigràfics.

UE Tipus sector zona any NR NRD NR-indet
7056 R 1 7 2008 80 73 7
7058 E 1 7 2008 131 103 28
7067 E 1 7 2008 18 18 0
7071 E 1 7 2008 484 432 52
7072 E 1 7 2008 46 43 3
7078 E 1 7 2008 114 89 25
7086 E 1 7 2008 111 61 50
7068 E 1 7 2008 72 71 1

     1056 890 166

Fig. 4.97 - Taula amb la quantificació general dels conjunts del sector 7/1.
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UE 7056

L’estrat marró argilós amb petits fragments de carbons, i abocament de pedres petites, mitjanes i grans, 
que formava part del rebliment de la cisterna, contenia un total de 80 restes de les que 73 es van poder 
determinar.
De cabra es va identificar una falange I (epifisada) d’un animal adult i de talla gran. D’ovella hi havia una 
extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat) fissurat i amb marques de tall, i una extremitat distal de radi 
esquerra (epifisat) d’adult 2 (a partir de 42 mesos). A nivell més genèric, i dins la categoria dels ovicàprids, 
es van determinar vuit restes compostes per una diàfisi de radi, un fragment de coxal esquerra, una diàfisi 
de tíbia dreta fissurada, dissolta i amb arrels (grau 2), una diàfisi distal de metacarp de fetus, una diàfisi de 
metatars, una M3 inferior dreta (++) d’adult 2 (36-60 mesos), i dos fragments de mandíbula dreta. 
Els bovins amb sis restes, estaven compostos per una extremitat proximal de radi esquerra fissurat amb 
arrels i marques de tall, un fragment de cos d’escàpula, un cos d’ulna dreta amb concrecions (grau 2), una 
diàfisi proximal de fèmur dret dissolt i escatat, una mandíbula esquerra (M3 ++) fissurada i concrecionada 
(grau 2), d’adult 2 (48-96 mesos), i un fragment de maxil·lar amb concrecions i arrels (grau 2).
Els porcs amb només dos restes comptaven amb una diàfisi de radi dret de fetus i un fragment de coxal 
esquerra.
De gos es va determinar una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat), l’articulació distal de l’escàpula 
dreta (epifisada), un fragment de coxal esquerra dissolt i amb arrels (grau 2), un metacarp V esquerra 
(epifisat) amb arrels, i una mandíbula dreta (espai M1), espai Pm4, espai Pm3, espai Pm2).
Els animals salvatges hi eren presents amb una extremitat proximal de radi esquerra de cérvol i una 
extremitat proximal de metacarp esquerra, amb arrels i fissures (grau 2), de daina (Dama dama).
Les restes no determinades constaven de quinze ossos de la categoria talla gran, compostos per un 
fragment de costella, un de diàfisi de metàpode, dotze esquitlles de diàfisi d’os llarg, i un fragment de 
maxil·lar. La categoria talla mitjana comptava amb un fragment de costella concrecionada, un fragment de 
cos d’escàpula, quinze esquitlles de diàfisi d’os llarg (quatre d’elles fissurades i amb concrecions) i quatre 
fragments de crani. Finalment dins la categoria talla petita s’hi van incloure un fragment de cos de costella, 
un de cos d’escàpula, una diàfisi de metàpode escatat i amb arrels, tres esquitlles de banya, i un fragment 
de mandíbula.

Aquest nivell contenia en total 80 restes faunístiques que suposaven el 7,6% del total de restes del sector 
7/1.
En un 2,7% dels ossos s’hi van identificar marques de tall, vinculades principalment als processos de 
desarticulació (en una extremitat distal d’un radi de boví) i descarnament (en un húmer d’ovella). No es va 
observar cap evidència de l’acció del carnívors ni dels rosegadors. Pel que fa les alteracions provocades 
per l’aigua era el nivell que presentava un menor percentatge d’afectació de la mostra, amb un 46,6% de 
les restes amb la cortical de color marró fosc, i un 4,1% que presentaven taques marró fosc.
De la mateixa manera hi ha un baix percentatge d’ossos que presentaven evidències d’haver patit processos 
de dessecació/humidificació a través d’un 16,4% d’ossos fissurats, i un 8,2% amb descamacions. L’acció 
de les arrels tampoc era especialment rellevant ja que tan sols hauria afectat a un 19,2% de la mostra.
No cal oblidar que aquest nivell es va interpretar com un rebliment de la cisterna amb petits fragments de 
carbons, i abocament de pedres petites, mitjanes i grans. En definitiva es tractaria del moment d’abandó 
definitiu de l’estructura que s’hauria amortitzat reomplint-la amb una potent capa de terra. Aquesta es 
trobaria en gran part per sobre del nivell freàtic, tot i que la zona de contacte amb els nivells inferiors 
hauria pogut provocar que part del material restes per sota del nivell freàtic de manera permanent (tal i 
com evidencien les coloracions de la cortical dels ossos), mentre que d’altres restes haurien pogut restar 
en els nivells de variabilitat del nivell freàtic mostrant la cortical més malmesa a través de les fissures i 
descamacions.

Aquest reduït nombre de restes faunístiques estava barrejat amb 663 restes ceràmiques entre les que 
s’hi va poder individualitzar una grisa monocroma, una Àtica de figures vermelles i una altra de figures 
negres, onze ceràmiques ibèriques oxidades, quatre ibèriques pintades, quatre àmfores ibèriques, una 
tenalla, quatre ceràmiques a mà polides i sis de grolleres, dos ceràmiques amb decoració plàstica i una 
amb incisions.
La varietat de tipologies ceràmiques i la fragmentació del mateix impulsa a pensar que es tracta de material 
ceràmic desestimat, ja que en cap cas no hi han peces senceres.
Entre els altres materials apareguts hi havia una fusaiola i tres fitxes, tres fragments d’escòria de ferro, un 
fragment de sílex i vuit de material constructiu.
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UE 7058

El sediment verdós i argilós, amb presència de material orgànic abundant, que es va dipositar sobre el mur 
i a mida que es va descobrint, va adquirint per tota la cisterna una forma còncava, situant-se la part més 
profunda al punt mig de la cisterna. En aquest nivell es van exhumar 131 restes de les quals 103 es van 
poder determinar.
En aquest nivell hi havia una presència important de cavall amb cinquanta nou restes. Entre aquestes 
hi havia una extremitat distal (epifisada) i un fragment de diàfisi de radi esquerra, un fragment de coxal 
esquerra, un de fèmur esquerra amb concrecions i arrels, una M3 inferior esquerra (+) d’adult 2 (60 a 
120 mesos), una M1 superior dreta (++) concrecionada d’adult, una Pm4 superior dreta (+++) amb una 
deformació estranya de l’arrel, una Pm3 superior dreta (+++), una Pm2 superior dreta (+++), vint-i-una 
restes de mandíbula (una d’elles amb concrecions), un fragment de maxil·lar, i vint-i-cinc fragments de crani 
(deu d’ells amb concrecions). Val a dir però que amb tota probabilitat formaria part del crani d’un mateix 
individu ja que es va aconseguir remuntar tota la sèrie dentària i alguns fragments del crani.
De boví es van localitzar set restes, entre les que hi havia una extremitat proximal de radi esquerra 
concrecionat, escatat i amb marques de tall, dos diàfisis de fèmur dret fissurades, concrecionades, 
escatades i amb arrels, una extremitat proximal de metatars dret, i un fragment de banya amb concrecions.
En aquest nivell els ovicàprids estaven molt infrarepresentats amb només una extremitat distal de fèmur 
esquerra (epifisat) concrecionat i un radi esquerra (dist. no epifisat), fissurat i concrecionat, d’ovella. 
De porc només es va poder localitzar un fragment de mandíbula dreta (M3+/-, M2+) d’un animal jove adult 
(12-18 mesos). Aquest os presentava descamacions, arrels i concrecions de grau 2. Els cànids també hi 
eren presents amb una extremitat proximal de fèmur esquerra (epifisat) concrecionada.
Els animals salvatges comptaven amb una diàfisi distal dreta de cèrvid i una extremitat distal de metatars 
esquerra (epifisada) de cérvol adult (a partir de 24 mesos). Aquesta última resta estava concrecionada, 
traces d’arrels i una coloració marró fosc amb una zona negra que podria tractar-se d’una cremada parcial 
o bé de la pigmentació fruit dels processos de descomposició orgànica d’aquest nivell arqueològic.
Dins la categoria de les restes no determinades hi havia divuit fragments d’animal de talla gran, compostos 
per cinc cossos de costella, un fragment d’axis, un d’atles, una diàfisi d’húmer fissurat, cinc fragments de 
cos d’escàpula concrecionats, tres fragments de crani, dos de cos de mandíbula, i tres esquitlles de diàfisi 
d’os llarg escatades i amb arrels. Dins la categoria de talla mitjana s’hi van incloure deu restes, compostes 
per deu esquitlles de diàfisi d’os llarg i un fragment de cos de mandíbula. 

Del conjunt de restes faunístiques d’aquest nivell només un 2,9% presentava marques de carnisseria. 
Aquestes estaven associades al procés d’extracció i/o desarticulació d’un crani de cavall, i el descarnament 
d’un radi de boví.
En aquest nivell no hi hi havia cap evidència de l’acció dels carnívors, però en canvi, les de l’acció de 
l’aigua eren molt incipients amb un 74,8% de la mostra afectada (cortical de color marró fosc i molt bona 
conservació dels ossos). A més a més hi havia un 7,8% dels ossos que presentaven una coloració marró 
clar, un 1,9% amb taques marró fosc, un 1,9% amb taques negres (òxid de manganès) i un sol os amb 
una coloració blanca de la cortical que a més tenia la típica textura de fusta de les restes que han estat 
exposades a la intempèrie i que s’han deshidratat ràpidament (sens dubte aquesta última resta tindria un 
caràcter clarament intrusiu aïllat). 
També cal destacar un volum important d’ossos amb presència de concrecions calcàries 31,1% que 
evidenciarien aquest medi aquàtic.
La poca presència de restes amb fissures 1,9% i descamacions 2,9% corroborarien conjunt estava en la 
seva major part en un medi aquàtic molt estable i permanent, afavorint l’excel·lent estat de conservació i 
mineralització dels ossos. La major part del nivell s’hauria trobat de manera permanent per sota del nivell 
freàtic de la cisterna. Tot i així, la determinació de dos restes amb precipitació d’òxid de manganès (en un 
radi un fèmur de gos i un fragment de mandíbula del cavall) també ens estarien indicant que la part més 
superior de la UE molt probablement estaria sotmesa a condicions humitat temporals i/o variables amb 
cicles d’oxidació reducció (Courty 1989, 185). L’òxid de manganès es pot relacionar o bé amb la variabilitat 
del nivell freàtic o en aquest cas també amb la presència de parts en connexió anatòmica (Valenzuela 
2003, 15) que s’haurien descompost a l’interior de l’estructura. És molt probable que alguns dels ossos no 
estiguessin nets i lliures de carn quan es van depositar dins l’estructura. 
Les diverses evidències anteriors i el fet que les restes no presentin ni l’acció dels carnívors, ni alteracions 
per exposició, així com els remuntatges que s’hi van dur a terme ens inclinen a pensar que aquest conjunt 
seria força tancat i per descomptat primari. No podem saber amb exactitud si totes les restes presents es 
van depositar exactament en el mateix moment, però pensem que el període de deposició general seria 
molt breu . 
Pel que fa a la composició taxonòmica del conjunt el seu perfil dista de la composició habitual de les 
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deixalles de consum ja que tant en NR (81,9%) com en NMI (20%) els èquids o superen o s’equiparen 
respectivament a la resta de la cabana animal. De manera que tot i que el cavall podria haver estat consumit 
prèviament i posteriorment algunes de les seves parts abocades a la cisterna, no estem davant del típic 
perfil de deixalles alimentàries. 
En tot cas quan comparem aquestes restes amb per exemple els abocaments de ceràmica, ens trobem 
que aquestes ossos comparteixen context amb 18 recipients ceràmics entre els que hi ha una Àtica de 
vernís negre, tres ceràmiques ibèriques pintades dos àmfores ibèriques, una tenalla, una ibèrica oxidada 
i vuit elements de ceràmica grollera de taula. Aquest si que presentaria un perfil d’abocador de materials 
amortitzats que per tant allunyarien en primera instància una deposició simbòlica i/o intencional (veure nota 
al peu n° 347 de la p.365) d’aquest èquid, i en impulsaria a interpretar aquest nivell com un abocament 
intencionat de deixalles de consum i material ceràmic desestimat.
En aquest nivell també s’hi van exhumar altres materials com una petxina i un fragment de molí de granit.

UE 7067

La UE tècnica d’excavació del pou de drenatge contenia 18 restes totes elles determinades. 
Els bovins eren l’espècie millor representada amb un total de catorze restes. Aquestes estaven compostes per 
una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat), dos extremitats proximals de radi esquerra concrecionades 
i amb arrels, una extremitat distal de radi esquerra (epifisat) concrecionat i d’adult 2 (mes de 48 mesos), una 
ulna esquerra concrecionada, cinc fragments de diàfisi d’os llarg (tres d’ells amb concrecions), una falange 
I (epifisada), una falange III, una banya dreta gairebé sencera, i un metatars esquerra sencer (epifisat), que 
pertanyeria a un animal amb una alçada de la creu d’uns 104,8 cm. aproximadament308.
Els ovicàprids comptaven amb una extremitat distal de fèmur esquerra (epifisat) d’adult 2 (més de 42 mesos) 
i un fragment de diàfisi de tíbia esquerra d’ovella. A dins de la categoria més genèrica dels ovicàprids amb 
un fragment de banya.
Finalment, també hi havia una tíbia dreta (prox. no epifisat) gairebé sencera de cadell de gos (menys de 
9-18 mesos).

Aquest nivell tenia un nombre de restes molt poc representatiu (NR=18) que no presentava cap os amb 
marques de tall, ni de l’acció dels carnívors.
Els ossos afectats per l’acció continuada de l’aigua suposaven el 66,7% (coloració marró fosc) i el 16,7% 
(coloració marró clar) amb diferents graus d’exposició. 
Les fissures només havien afectat a dos ossos del conjunt i no hi havia cap os que presentes descamacions 
ni alteracions produïes per processos de dessecació/humidificació. Aquest fet ens impulsa a pensar doncs 
que aquesta UE seguiria trobant-se de manera permanent per sota del nivell freàtic. 
D’altra banda la forta presència de l’acció de les arrels que van afectar a un 50% de la mostra podria estar 
evidenciant una deposició secundària de gran part del conjunt.
El perfil de les espècies representades tant en NR com en NMI evidencien una preponderància dels 
bovins seguit dels ovicàprids i finalment dels cànids, essent-hi el porc totalment absent. Tot i així aquestes 
proporcions relatives no s’han considerat representatives degut al baix nombre de restes. De la mateixa 
manera cal dir que el volum de material ceràmic també era molt escàs en aquest nivell amb només 32 
fragments (àtica de vernís negre, una ibèrica reduïda i dos d’oxidades, i una tenalla).
A més a més en aquest nivell també s’hi va localitzar una fusaiola a mà i un fragment de bronze.

UE 7068

El nivell contenia un total de 72 restes de les que 71 van poder ser determinades.
Els bovins hi eren presents amb quaranta una restes. Aquestes estaven compostes per dos fragments de 
costella (una d’elles concrecionada, fissurada i amb arrels), dos epífisis distals (epifisades) i dos diàfisis 
de fèmur esquerra d’adult (a partir de 42 mesos), una diàfisi de metacarp, nou fragments de banya, nou 
fragments de crani, una incisiva 3 esquerra, un fragment de cos de mandíbula concrecionat i un altre de 
dret amb marques de tall i que tenia una M3 (+) d’un animal adult 1 (30-48 mesos). De boví també hi havia 
dos fragments de crani (occipital i os frontal esquerra) i deu fragments d’arrels de dent. 
De cabra es va poder determinar un fragment de crani esquerra concrecionat (occipital). D’ovella hi havia 
l’articulació de l’escàpula esquerra (epifisada) concrecionada i mossegada, una extremitat proximal de 
metacarp dret, i una extremitat proximal i també una diàfisi de metatars esquerra. A nivell més genèric i 

308. Aquesta càlcul s’ha efectuat amb la mitjana del metatars donada per Matolcsi (1970).
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dins la categoria dels ovicàprids s’hi van incloure tretze restes, compostes per un fragment de costella, 
una diàfisi d’húmer esquerra, una diàfisi de radi esquerra concrecionat, un fragment de cos d’escàpula 
esquerra, una diàfisi de metàpode, una d’os llarg, una extremitat distal de fèmur dret (epifisada) d’adult (a 
partir de 42 mesos), una M3 inferior dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), tres fragments de mandíbula, 
i dos de crani (os frontal i os occipital).
Els porcs amb una menor representació, van proporcionar sis restes, entre les que hi havia una M3 inferior 
dreta (-) de jove adult (12-18 mesos), una M1 inferior dreta (+/o) de jove 2 (6-9 mesos), una M2 inferior 
dreta (+/o) de jove 3 (uns 9 mesos), un canina inferior dreta fissurada i concrecionada, i dos fragments de 
mandíbula fissurats, descamats i amb concrecions.
De gos hi havia una mandíbula dreta (M1-/ M2-) d’un fetus/nounat.
Els animals salvatges estaven representats per una vèrtebra lumbar concrecionada i amb marques de tall, 
i un fragment de banya polida de cèrvid.
Finalment les restes no determinades comptaven només amb dos esquitlles de diàfisi d’os llarg (un d’ells 
amb descamacions) de la categoria talla petita, i un fragment de cos de mandíbula fissurada d’animal de 
talla mitjana.

Aquest nivell tenia 71 restes de les quals dos presentaven marques de tall, que reflectien el procés de 
descarnament en una vèrtebra lumbar de cérvol i el de desarticulació en una mandíbula de boví. També 
hi havia un fragment de banya de cèrvid polida que podria ser una peça d’indústria en os inacabada i/o 
desestimada, i quatre fragments de petxina. D’aquestes dos presentaven perforacions, podent-se tractar 
d’elements ornamentals com ara collarets (veure punt 5.4).

En aquest nivell és on hi havia un major nombre de restes alterades per l’aigua, amb un 88,7% del conjunt 
amb la característica coloració marró fosc de la cortical. El 4,2% tenien una coloració marró clar i finalment 
un 5,6% tenien taques negres (precipitació d’òxid de manganès). 
L’acció dels carnívors també es va documentar en un metacarp de boví i una escàpula d’ovella, afectant 
només el 2,8% del conjunt.
Alguns ossos presentaven fissures (9,9%) i descamació (2,8%) en els diferents graus d’alteració. La 
presència de concrecions (15,5%) havia afectat a totes les espècies i elements anatòmics. Aquestes 
podrien estar evidenciant l’origen divers de les restes (també evidenciat per la presència de mossegades 
carnívor) i per tant la deposició secundària d’algunes d’elles.
La representativitat taxonòmica d’aquesta UE i si tenim en compte en primer lloc l’NR situa en primera 
posició als bovins (60,3%) seguit dels ovicàprids (26,5%) i dels porcs (8,8%). També hi havia un nombre 
molt més testimonial de gos (1,5%) i de cérvol (2,9%). En tot cas l’NMI ja evidenciaria el perfil típic de 
consum de la tríada encapçalat pels ovicàprids i equiparant els bovins amb els porcs amb només un 
individu per cada taxo.
En definitiva el perfil anatòmic i tafonòmic presentaria aquest conjunt com un abocament de deixalles de 
consum típic en que totes les parts anatòmiques estarien més o menys representades, sense una selecció 
de cap part en concret.

UE 7071

Aquest estrat de color verdós que cobria la UE 7068 contenia la concentració més nombrosa de materials 
arqueofaunístics del sector 7/1, amb un total de 484 restes de les que 432 van poder ser determinades.
La categoria genèrica dels ovicàprids estava composta per setanta nou restes, entre les que hi havia 
dos costelles amb traces d’arrels, dos vèrtebres cervicals amb concrecions i marques de tall309, una diàfisi 
proximal d’húmer dret (prox. no epifisat), un fragment d’escàpula, dos diàfisis de metàpode, vint i dos 
diàfisis d’os llarg (sis amb traces d’arrels i una amb descamacions), dos fragments de coxal esquerra, 
un fragment de coxal esquerra d’un animal molt jove, tres fragments de diàfisi de fèmur (dos d’elles 
descamades i una amb traces d’arrels), una diàfisi proximal de tíbia descamada i amb arrels, una diàfisi 
distal de metacarp, una extremitat distal de metatars esquerra (no epifisada) d’un animal jove adult 3 (18-
24 mesos), cinc fragments de banya (quatre d’ells amb concrecions de grau 2), dos M3 inferiors drets (+) 
d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 inferior esquerra (++) concrecionada d’adult 2 (36-60 mesos), una M3 
inferior esquerra (+/o) concrecionada de jove adult 3 (18-24 mesos), dos molars inferiors indeterminats. Pel 
que fa a la dentició superior, hi havia un molar superior indeterminat concrecionat, una M2 inferior esquerra 
(+) concrecionada de jove adult 3 (18-24 mesos), una M3 superior esquerra (+/o) de jove adult 3, dos M1 
inferiors (una esquerra i una dreta ++) fissurada i descamada, pertanyent possiblement a un mateix individu 
309. Sembla que estigui seccionada transversalment ( de dalt a baix) per la meitat del cos (secció de la vèrtebra en dos en el procés d’esquarterament 
de l’animal).
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jove adult 3, i finalment una M1 inferior dreta (+++) d’adult 1 (24-36 mesos). D’ovicàprid també hi havia 
dinou fragments de mandíbula (deu d’ells amb concrecions, cinc amb arrels i un descamat) en dos casos 
es va poder determinar l’edat, a través d’una M3 (+/o) de Jove adult 3 (18-24 mesos) i l’altre pertanyent a 
un jove 3 (Pm3-, Pm4-, uns 9 mesos). També hi havia un fragment de maxil·lar i dos fragments de crani amb 
concrecions (occipital i os temporal esquerres).
A nivell més específic es van poder determinar dotze restes d’ovella, compostes per un atles gairebé 
sencer, una extremitat distal d’húmer dret (dist. en curs d’epifisació) de jove 2 (3-9 mesos), dos diàfisis 
distals de fèmur dret (dist. no epifisat), una extremitat distal de fèmur dreta (dist no epifisat), una extremitat 
proximal dreta (en curs d’epifisació) d’adult 2 (36-60 mesos) de tíbia dreta, un fragment de diàfisi de tíbia 
dreta, una extremitat distal de tíbia dreta (epifisada) molt probablement d’un animal ja adult (a partir dels 24 
mesos). D’ovella també hi havia una extremitat proximal de metacarp dret descamat, dos metatarsos (un 
dret i un esquerra no epifisats) d’animal molt jove (0-3 mesos), i una mandíbula dreta (Pm4++/ M1++/ M2++/ 
M3+) fissurada d’adult 1 (24-36 mesos). De cabra en canvi només es van poder determinar sis restes, entre 
les que hi havia un fragment de banya esquerra, una Pm2 inferior dreta amb concrecions i arrels, una Pm3 
dreta amb concrecions, una Pm3 esquerra amb concrecions i arrels, i una mandíbula esquerra (Pm3++/
Pm4++) d’adult 2 (36-60 mesos).
De boví es van determinar cinquanta restes, entre les que hi havia dos fragments de vèrtebra lumbar (una 
d’elles mossegada), una extremitat proximal de radi esquerra, un fragment de diàfisi de radi, una escàpula 
dreta gairebé sencera, nou fragments de cos també d’escàpula amb traces d’arrels, un cos d’ulna dreta 
amb arrels, un fragment de coxal dret (acetàbul) amb arrels, una diàfisi distal de fèmur esquerra (dist. 
en curs d’epifisació) d’adult 1 (42-48 mesos) amb marques de tall310, una epifisi proximal esquerra i dos 
diàfisis proximals dretes de tíbia, un fragment de diàfisi de metacarp fissurat i amb arrels, dos astràgals 
sencers drets, ambdós amb marques de tall311, tres banyes gairebé senceres (dos d’esquerres i una de 
lateralitat indeterminada) amb marques de tall312(veure fig. 4.117), vint esquitlles de banya, una M3 inferior 
esquerra (+++) concrecionada i d’adult 3 (més de 96 mesos), un fragment de cos de mandíbula dreta (M3 
+) concrecionada i fissurada d’adult 1 (30-48 mesos), un porcés condilar de la madíbula dreta mossegat i 
amb marques de tall313, i un fragment de crani (os temporal).
Els porcs quedaven per sota de la cabana bovina amb només nou restes compostes per una costella, una 
diàfisi proximal d’húmer esquerra fissurat i amb arrels (grau 3), una diàfisi distal d’húmer dret descamat i 
amb arrels (grau 2), un fragment de cos d’escàpula dreta, una diàfisi de tíbiadreta concrecionada, fissurada, 
descamada i amb marques de tall314, una M3 inferior dreta (+/o) d’adult 2 (21-24 mesos), i dos fragments de 
mandíbula (un d’ells amb concrecions i arrels de grau 2).
En aquesta nivell els èquids també hi eren presents amb disset restes entre les que s’hi va determinar un 
radi dret gairebé sencer (epifisat) d’adult (a partir de 42 mesos) amb marques de tall315. Aquest individu 
tindria una alçada de la creu aproximada 136,1 cm. De cavall també hi havia una escàpula dreta (epifisada) 
fissurada, descamada i amb arrels d’adult (a partir dels 36 mesos), un fragment de coxal dret (acetàbul), 
una extremitat distal de tíbia esquerra fissurada, una M2 inferior esquerra (++), una Pm2 inferior dreta 
(+) concrecionada, una Pm3 inferior dreta (+) concrecionada, una diastema superior (I1/ I2/ I3, drets i 
esquerres) amb un desgast que va permetre determinar que es tractava d’un individu adult 1 (uns 48 mesos 
segons els criteris de Barone 1986). De cavall també hi havia una diastema inferior (I1+/o/ I2+/o/ I3+/-) d’un 
adult 1 (uns 48 mesos), sis fragments de cos de mandíbula concrecionats i amb arrels, i un fragment d’os 
del crani (os incisiu) concrecionat.
Les espècies salvatges estaven representades per quatre banyes de cérvol que tot i que van aparèixer 
senceres in situ en el procés d’extracció i posterior dessecació es van fragmentar donant lloc a un total de 
180 restes de banya de cérvol.
Les restes no determinades comptaven amb cinquanta quatre restes d’animal de talla gran entre les 
que hi havia dinou fragments de costella (una d’elles amb concrecions de grau 2), vuit fragments de cos 
d’escàpula, tretze fragments de diàfisi d’os llarg (un d’ells amb descamacions i un altre que tenia la punta 

310. 1 tall, llarg, profund, oblicu a l’articulació distal a la vora medio-cranial de l’epifisi distal (desarticulació). 2 talls, llargs, profunds, paral·lels, 
oblicus a la vora cranio-medial de l’extrem distal de la diàfisi, (esquarterament)

311. El primer astràgal tenia 2 estries, fines, llargues, paral·leles, oblicues, a la vora cuadal-medial (part proximal). 1 estria, llarga, fina, oblicua a la 
vora caudal de l’articulació al mig. 4 estries, llargues, fines, paral·leles, oblicues, a la vora cranial, estan a la troclea (desarticulació). 
L’altre astràgal tenia 3 estries curtes, fines, paral·leles, transversals a la vora cranial de la troclea, a la vora medial i a la vora lateral (desarticulació).

312. Dos de les banyes presentaven 1 tall, llarg, profund, oblicu a la vora dorsal (os frontal)(secció de la banya). 
La tercera banya degut al la fragmentació que presentava no s’hi va conservar la part basal de la banya però si que cal destacar que semblava 
presentar una espècie de malformació.

313. 4 estries, llargues, fines, longitudinals, a la vora caudal, just per sota del procés condilar (desarticulació).

314. Diverses marques, llargues, fines, paral·leles entre elles, transversals al llarg de la diàfisi en totes les seves vores (descarnament).

315. 2 talls, llargs, profunds, transversals a la vora caudal-medial just per sota de l’articulació (desarticulació).
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polida), una diàfisi proximal de tíbia dreta amb concrecions, deu fragments de crani, i tres fragments de cos 
de mandíbula. De la categoria talla mitjana només hi havia vuit fragments de diàfisi d’os llarg amb arrels i 
dos fragments de crani. Finalment dins la categoria talla petita es va incloure quatre fragments de costella 
(una d’elles amb concrecions), quatre fragments de diàfisi d’os llarg (un d’ells amb concrecions de grau 2), 
i un fragment de crani.

Aquest nivell verdós és el que va proporcionar un major nombre de restes faunístiques amb diferència. De 
les 250 restes setze presentaven marques de tall vinculades als processos de:

•	Treball en os: quatre banyes de cérvol a les quals ja s'havia extret la part útil per a l'elaboració 
de l'objecte i per tant les rests abocades eren les parts rebutjades (veure fig. secció amb banyes). 
També hi havia un fragment de diàfisi amb la punta polida pertanyent a un animal de talla gran.

•	Desarticulació: identificades en una radi de cavall, un fèmur de boví, dos astràgals de boví, una 
mandíbula de boví.

•	Esquarterament: un fèmur de boví, una banya de boví, una vèrtebra cervical d'ovicàprid (seccionada 
longitudinalment per la meitat).

•	Descarnament: en una diàfisi de tíbia de porc.

Les mossegades de carnívor només havien afectat a una vèrtebra lumbar, una mandíbula de boví i un coxal 
d'ovicàprid, amb el que només suposava un 1,2% d'afectació en el conjunt.
El percentatge d'alteracions per aigua era molt elevada amb un 82,4% de restes amb coloració marró fosc, 
un 6,4% amb taques negres (òxid de manganès) i 5,4% amb taques fosques. Les concrecions (17,2%) 
sobre la cortical de l'os també estaven ben representades amb 43 restes afectades per aquesta alteració. 
Les descamacions (4%) i fissures (6,4%) i les arrels (0,8%) hi eren pràcticament absents. 

La representativitat dels diferents tàxons identificats situa, a partir de l'NR, els ovicàprids (54,8%) amb 
primer lloc, el bovins (28,2%) en tercer lloc els èquids (9,6%), seguits dels porcs (5,1%). En canvi a partir 
dels remuntatges i l'NMI els resultats presentaven algunes diferències significatives. En primer lloc, les 
restes d'èquid semblaven correspondre a l'individu de l'UE 7058, que degut a factors post-deposicionals i 
la forma còncava amb la que s'anaven depositant els nivells, hauria afavorit la mobilitat d'alguns ossos del 
cavall cap a nivells inferiors com la UE 7071 i UE 7086. Per tant en aquest cas l'èquid es va comptabilitzar 
dins la UE 7058 on hi havia el major nombre de restes de manera que els ovicàprids seguirien ocupant el 
primer lloc, seguit dels bòvids, el cérvol (amb igual proporció en NMI) i finalment els porcs. 

La UE 7071 estaria composta per deixalles de consum alimentari, així com de les parts de matèria primera 
desestimades (banyes en general) per a l'elaboració d'objectes en os. Aquest fet es pot corroborar a partir 
de la presència de marques de tall en els diferents ossos, presents en tots els tàxons, i en la presència de 
totes les parts anatòmiques, també per a tots els tàxons. No hi havia ni individus en connexió anatòmica, 
ni selecció de parts. L'espectre d'edats i espècies també era molt variat i presentava el perfil característic 
de les deixalles de consum, tot i que cal destacar que la disminució de la importància del porc s'ha pogut 
detectar en totes les UEs de la cisterna. 

Pel que fa a la resta de materials identificats, la ceràmica també era molt abundant amb 484 restes entre 
les que es va identificar una gris monocroma, vuit àtiques de vernís negre, una ibèrica reduïda, trenta 
cinc ibèriques oxidades, vuit ibèriques pintades, sis àmfores ibèriques, una tenalla, dos ceràmiques a mà 
polides, trenta tres ceràmiques a mà grolleres, tres amb decoració plàstica i tres amb incisions (en total 100 
individus). El perfil del material ceràmic al igual que passa amb el faunístic presentava un espectre molt 
variat de tipologies tant d'importació com de producció local, així com de ceràmiques de luxe barrejades 
amb ceràmica de cuina. Podríem dir que els percentatges són el reflex dels recipients utilitzats en el dia a 
dia de a la fortalesa.
A part de les restes faunístiques i ceràmiques també es va localitzar una fusaiola, un fragment de bronze, 
una lasca d'obsidiana, 4 percutors, 2 fragments de còdol i 6 fragments de material constructiu.

Aquest nivell, que era un dels que presentava una menor potència, hi havia una concentració important de 
materials faunístics i ceràmics, de fet era el que tenia la major concentració de materials de tota l'estructura. 
Les deixalles s'haurien abocat en un moment en que el nivell freàtic estaria per sobre d'aquesta UE tal i 
com evidencia l'alt percentatge d'alteracions per aigua i el baix percentatge d'alteracions per dessecació 
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(fissures, descamació) que reflectirien una variabilitat intensa del nivell de l'aigua en el moment en que 
aquest estaria funcionant. Pel que fa a les concrecions són idèntiques a les que es van localitzar a la UE 
7058, que tot i que és posterior ambdues estaven en contacte físic. D'aquesta manera és molt probable que 
part de les restes procedissin de nivells posteriors i/o superiors, que per factors post deposicionals, efectes 
ja constatats a través del remuntatge d'un èquid (veure UE 7058), haurien baixat fins a aquest nivell. També 
cal apuntar la possibilitat de que les concrecions calcàries (presents en un 17,2% de la mostra) poguessin 
evidenciar petites variacions del nivell freàtic, que hauria deixat una petita part del conjunt, durant petits 
espais de temps, en un ambient oxidant. Aquest medi no hauria estat suficientment sec com per a que 
els ossos patissin els efectes d'una dessecació severa. La forma còncava del nivell i la pendent que fa 
explicaria perque alguns ossos que haurien quedat dipositats en la part més superior de l'estrat tinguessin 
aquestes concrecions i els que haurien quedat en la part més inferior, que estarien constantment sota el 
nivell de l'aigua, no les presentarien316. 
En tot cas el baix percentatge d’afectació per arrels i el bon estat de mineralització general dels ossos 
també ajudaria a sostenir la hipòtesis de que hi hauria un ambient reductor en medi aquàtic força constant. 
En definitiva es tractaria d’un abocament de deixalles intencionat i abundant que en un moment en que la 
cisterna està en funcionament o si més no amb un nivell d’aigua important que hauria cobert les restes de 
manera permanent. 

UE 7072

Aquest nivell317 verd-gris amb molta matèria orgànica, contenia 46 restes de les 43 van poder ser 
determinades.
Els bovins estaven representats per onze restes, compostes per una diàfisi de radi esquerra, un fragment 
de diàfisi d’os llarg, un de coxal esquerra, un fragment de diàfisi de fèmur, una extremitat proximal de fèmur 
esquerra d’adult 1 (42 mesos), una extremitat distal de metacarp esquerra (epifisat) fissurat, mossegat i 
amb arrels, un fragment de diàfisi de metatars dret amb fissures, una falange I (epifisada) d’adult (a partir 
de 24 mesos), un fragment de banya gairebé sencera, un fragment de cos de mandíbula esquerra, i un de 
maxil·lar dret (M1+++, M2++) amb concrecions (grau 3), d’un adult 1 (30-48 mesos).
Els ovicàprids estaven representats per nou restes, entre les que hi havia un fragment de vèrtebra lumbar, 
un de diàfisi de metàpode, una extremitat proximal de metacarp dret, una diàfisi de metatars descamada, 
un fragment de crani, una M1 inferior dreta (+) de jove 3 (9 mesos), una M2 inferior esquerra (+/o) també 
de jove 3 i amb una possible malformació dentària (veure fig. 5.86c de l’apartat 5.7), i dos fragments d’os 
de crani.
De porc es va determinar una diàfisi proximal d’húmer esquerra de fetus, una diàfisi de radi esquerra de 
fetus, i un fragment de crani (os zygomàtic dret) d’un animal molt jove (0-3 mesos). Finalment i pel que fa 
a les restes no determinades, la categoria talla gran comptava amb dos fragments de vèrtebra cervical. 
De talla mitjana hi havia quatre fragments de costella (un d’ells amb marques de tall318), i una diàfisi d’os 
llarg descamat i amb arrels (grau 2). De talla petita hi havia tres fragments de costella, un de vèrtebra 
indeterminada amb marques de tall319, un fragment d’ulna, una esquitlla de diàfisi d’os llarg, i dos fragments 
de crani.

Aquests nivell tenia un nombre bastant reduït de restes faunístiques (NR=46). 
Dos ossos presentaven marques de tall vinculades al procés de desarticulació d’una costella d’animal de 
talla mitjana, i a d’esquarterament de l’esquelet axial, a través d’un tall qua hauria seccionat transversalment 
una vèrtebra d’animal de talla petita.
L’acció dels carnívors era poc incipient hi no hauria modificat el conjunt deposicional tot i que indicaria la 
posició secundària d’alguns dels ossos. Hi havia només un metacarp de boví amb mossegades de gos.
En aquest nivell els ossos presentaven un menor grau d’alteració per aigua (67,4% de color marró fosc), 
tot i així el nombre de mostra és més reduït i per tant no considerem els resultats com a plenament fiables 
sinó merament indicatius.
El nombre de fissures i descamacions és molt testimonial i representava en ambdós casos un 4,7% 
d’afectació. Les concrecions també hi eren presents amb cinc ossos afectats (11,6%). 
Les restes faunístiques van aparèixer barrejades amb 243 restes de ceràmica que suposaven el 4,4% 

316. El fet que estiguessin en un medi amb molta saturació d’aigua no hauria permès la precipitació de les concrecions calcàries. Per a que puguin 
precipitar és necessari que l’os perdi part de l’aigua i del diòxid de carboni.

317. En aquest nivell també s’hi van documentar restes de closca d’ou.

318. 1 estria, curta, fina, transversal a la vora medial per sota de l’articulació proximal (desarticulació).

319. 1 tall, oblic que seccionava la vèrtebra transversalment pel mig del cos (esquarterament).
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del material del sector 7/1 de la cisterna. Entre les tipologies hi havia sis ibèriques oxidades, una ibèrica 
pintada, una àmfora ibèrica, una tenalla, una ceràmica a mà polida i tres de grolleres, i una ceràmica a mà 
amb decoració plàstica (en total 15 individus). 

El percentatge de representativitat dels diversos tàxons a partir de l’NR segueix mostrant la preponderància 
dels ovicàprids (50%), seguida dels bovins (39,3%) i en tercer lloc els porcs (10,7%). En quan a l’NMI l’únic 
que cal destacar és que els ovicàprids encara augmenten més (fins a un 60% amb 3 individus) i els porcs i 
els bovins resten amb un percentatges equiparat (20% amb un individu en ambdós casos). 
Tot i el baix nombre de restes el perfil que presenten seria més aviat el de deixalles de consum de la triada, 
fet constat també per la presència de marques de tall en alguns ossos. Aquest fet coincideix amb el perfil 
de les restes ceràmiques abocades, que també estaven compostes per diverses tipologies i funcionalitats, 
entre les quals aquesta vegada les importacions hi eren totalment absents.

UE 7078

El nivell negre amb molta matèria orgànica (carbons, ossos) i ceràmica adossat a les parets de la cisterna 
(proper a la base) contenia 114 restes de les que 89 van poder ser determinades.
Els bovins eren els millor representats amb vint-i-set restes, compostes per dos fragments de vèrtebra 
cervical, dos fragments de diàfisi distal d’húmer descamats, una extremitat distal d’escàpula esquerra 
(epifisada), tretze fragments de cos d’escàpula, una diàfisi distal de metàpode (no epifisada) d’un animal 
possiblement jove adult (menys de 24 mesos), un fragment de coxal, una extremitat proximal de tíbia dreta, 
un metatars dret (epifisat) mossegat i fissurat, una M2 superior dreta (+++) d’adult 2 (48-96 mesos), dos 
banyes dretes senceres i una altra banya gairebé sencera de lateralitat indeterminada.
La categoria genèrica dels ovicàprids van proporcionar un total de deu restes, compostes per un fragment de 
cos d’escàpula dreta, una diàfisi de metàpode, un fragment de diàfisi d’os llarg, un de banya, una M2 inferior 
dreta (+) de jove adult (9-24 mesos), una M1 inferior dreta (la corona estava fracturada), una M3 inferior 
dreta (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), i un fragment de mandíbula (procés coronoide+procés condilar+ 
espai de M3+/-) de jove adult 2 (18-24 mesos). A nivell més específic també es van poder determinar 
vuit restes de cabra, entre les que hi havia tres extremitats distals de fèmur (una dreta i dos esquerres, 
epifisades) en tots els casos d’un animal adult (més de 42 mesos), una extremitat proximal de tíbia dreta 
(epifisada) d’adult (més de 42 mesos), dos diàfisis proximals de tíbia dreta, una extremitat proximal de 
metatars dret, i una mandíbula dreta (Pm4+/ Pm3+/o/ Pm2+/o) d’adult 1 (24-36 mesos). 
Els porcs estaven representats per dos diàfisis d’húmer (una dreta i una esquerra), i dos fragments de crani 
(os frontal i procés zigomàtic).
De cavall es va poder identificar el metacarp dret (epifisat) d’un animal amb una alçada de la creu320 
aproximada de 13,3 cm.
Els cànids hi eren presents amb una extremitat distal d’escàpula esquerra d’un animal de talla gran (veure 
fig. 4.130_5).
Els animals salvatges estaven representats per divuit fragments de banya de cérvol (un d’ells amb marques 
de tall321 i dotze d’ells amb dissolucions i alteracions de grau 3).
Les restes no determinades estaven compostes per deu fragments d’escapula, nou fragments de crani i dos 
fragments de cos de mandíbula de la categoria talla gran.

Aquest nivell contenia un total de 114 restes de les quals només en dos hi vam poder identificar marques 
de tall. En concret totes estaven en dos fragments de banya de cérvol utilitzades com a matèria primera per 
a l’elaboració d’útils en os.
L’acció dels carnívors pràcticament no havia afectat al conjunt amb només tres ossos mossegats (3,4%). 
Aquest ossos eren un metacarp de cavall, i de boví un radi i un metatars. En aquest cas pensem que com 
a mínim aquest tres ossos estarien en una posició secundària ja que difícilment els gossos tindrien accés 
a les restes un cop aquestes estiguessin dins el pou i més encara quan es tracta de la base de la cisterna.
Les alteracions per l’acció de l’aigua havien afectat la pràctica totalitat de la mostra (83,1% coloració marró 
fosc, 1,1% taques fosques, 3,4% taques negres d’òxid de manganès). Les alteracions per variabilitat 
d’humitat com ara les fissures i les descamacions eren molt testimonials, amb només tres ossos fissurats i 
amb descamacions. 
Els fragments de banya de cérvol presentaven la seva superfície força alterada i dissolta. No s’ha pogut 

320. Aquesta s’ha calculat a partir de l’estàndard proposat per Kiesewalter (1888) per la longitud del metcarp.

321. Semblava que tingués diversos talls, llargs, profunds a la base. Estaven desorganitzats i la majoria d’ells eren oblics. També tenia un foramen 
estrany (secció de la banya).
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trobar l’explicació d’aquesta diferencia de conservació respecte a la resta de la mostra però podria ser que 
aquests fragments haguessin estat prèviament exposats als raig solars en un altre espai i posteriorment 
abocats a la cisterna.
Les concrecions eren també molt testimonials i tan sols es van identificar en tres ossos (una dent de boví, 
i una dent i mandíbula ovicàprid).
En realació a la representativitat dels tàxons, a partir de l’NR, aquest estrat és l’únic que presenta un perfil 
diferent a la resta d’UEs. En aquest cas els bovins (39,7%) se situarien en primera posició seguit dels 
ovicàprids (26,5%), cèrvids (25%) i porcs (8,9%). Un cop ponderem els resultats de l’NR amb els de l’NMI 
veiem com els ovicàprids i els bovins s’equiparen (amb dos individus per taxo) per sobre de la resta de 
tàxons. Per sota hi havia un gos, un cérvol, un porc, i un cavall. 

Aquest nivell estaria compost per deixalles de consum alimentari, parts de matèria primera desestimades 
per a l’elaboració d’objectes en os, així com la presència molt puntual d’una resta amb un caràcter més 
particular . En tot cas la major part del conjunt estaria compost per deixalles fet corroborable a partir de la 
presència de marques de tall i en la presència de totes les parts anatòmiques. No hi havia ni individus en 
connexió anatòmica, ni selecció de parts. L’espectre d’edats i espècies també era molt variat i presentava 
el perfil característic de les deixalles de consum.

Pel que fa a la resta de materials identificats en aquest nivell, la ceràmica també hi era present amb 
182 fragments (suposava el 10,8% de les restes ceràmiques del sector 7/1) a partir dels quals es van 
individualitzar una ceràmica grisa monocroma, una àtica de vernís negre, una àmfora d’importació (AM 
ALT), una ceràmica ibèrica reduïda, cinc d’oxidades, una de pintada, una àmfora ibèrica, dos tenalles, 
cinc ceràmiques a mà grolleres, una amb decoracions plàstiques i dos amb incisions. El perfil del material 
ceràmic al igual que passa amb el faunístic presentava un espectre molt variat de tipologies tant d’importació 
com de producció local, així com de ceràmiques de luxe barrejades amb ceràmica de cuina. Podríem dir 
que els percentatges són el reflex dels recipients utilitzats en el dia a dia de a la fortalesa.
El baix percentatge d’afectació per arrels i el bon estat de mineralització general dels ossos també ajudaria 
a sostenir la hipòtesis de que hi hauria un ambient reductor en medi aquàtic constant. En definitiva es 
tractaria d’un abocament de materials representatiu en un moment en que la cisterna està en funcionament 
o si més no amb un nivell d’aigua important que hauria cobert les restes de manera permanent.

UE 7086

El nivell verdós-orgànic amb carbons que tocava al mur de la cisterna, i que estava per sota UE 7085, 
contenia un total de 111 restes de les que 61 van poder ser determinades.
De cabra hi havia una extremitat distal de radi esquerra (epifisat) amb marques de tall i pertanyent a un 
adult (més de 42 mesos), un metacarp dret (dist. no epifisat), i una banya esquerra gairebé sencera amb 
marques de tall322. D’ovella es va determinar un húmer dret (prox. no epifisat) que va donar una alçada de la 
creu d’uns 623,5 cm. D’ovella també hi havia una extremitat distal d’húmer esquerra (epifisat) amb marques 
de tall323, una extremitat distal d’escàpula dret (epifisada), una falange I (epifisada), i una mandíbula esquerra 
(Pm3++/ Pm4++) d’adult 2 (36-60 mesos). Dins de la categoria genèrica dels ovicàprids s’hi van incloure 
quinze restes, compostes per un fragment d’ulna, dos diàfisis de metàpode, un fragment de coxal de fetus, 
una M1 inferior esquerra (+++) d’adult 1 (24-36 mesos), una D3 inferior esquerra (+++), una Pm4 inferior 
(-) de jove (3-9 mesos), M2 inferior esquerra (+) de jove adult 2 (18-24 mesos), D4 inferior esquerra (++) de 
jove 2 (3-9 mesos), una M1 inferior esquerra (+) de jove 2, una M3 inferior dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), 
i un fragment de cos de mandíbula.
Els bovins estaven representats per vint-i-una restes, compostes per una diàfisi de fèmur dret concrecionada 
i descamada, una banya dreta gairebé sencera, divuit esquitlles de banya, i una Pm3 inferior dreta.
Els porcs estaven representats per una escàpula dreta de fetus, un mandíbula dreta (M3 +/o) d’adult 2 
(21-24 mesos), una mandíbula de fetus, i dos fragments de cos de mandíbula (un d’ells mossegat) d’edat 
indeterminada.
De cavall es va poder determinar un fragment d’escàpula dreta amb concrecions, i dos fragments de crani 
(zona de l’occipital).
Els animals salvatges estaven representats per tres restes de cérvol. Hi havia una extremitat proximal de radi 
dret fissurat, amb marques de tall324 i amb presència d’exostosi a la vora caudal just en el punt d’articulació 

322. 3 talls, curts, profunds, paral·lels entre ells, transversals, a la vora distal de la banya (tall de la banya).

323. 3 talls, curts, profunds a la vora lateral de la diàfisi (descarnament).

324. 1 tall longitudinal que seccionava la punta de l’epifisi proximal en la seva vora medial (desarticulació).
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del radi amb l’ulna (veure fig. 5.94a de l’apartat 5.7). També es va determinar una ulna dreta fissurada i amb 
marques de tall325 i una banya dreta gariebé sencera també amb marques de tall326. Finalment, hi havia un 
coxal esquerra gairebé sencer de conill que presentava una patologia327 (veure fig. 5.93a de l’apartat 5.7).
Les restes no determinades van constaven d’un fragment de diàfisi d’os llarg d’animal de talla mitjana. De 
talla petita hi havia quatre fragments de diàfisi d’os llarg, un d’ells amb descamacions de grau 3.

Aquest nivell orgànic i verdós contenia un total de 61 restes faunístiques entre les quals cinc presentaven 
marques de tall (8,2%). Aquestes estaven vinculades als processos de:

•	Treball en os: en una banya de cérvol i possiblement una banya de cabra tot i que aquesta 
podria formar part simplement de la separació de la banya del crani dut a terme durant el procés 
d'esquarterament de l'animal. 

•	Desarticulació: en un radi i una ulna de cérvol.

•	Descarnament: en un húmer d'ovella.

L'acció dels carnívors, tot i que molt testimonial, també es va poder constatar en un os llarg d'animal de talla 
mitjana i en un mandíbula de porc. Les alteracions per l'acció de l'aigua havien afectat aproximadament a 
la meitat de la mostra (coloració marró fosc 55,7% i taques negres d'òxid de manganès 3,3%). Hi havia vuit 
restes que presentaven concrecions (13,1%), de les quals tres eren de cavall, una de boví, una d'animal 
de talla mitjana i cinc d'ovicàprid. 
Els agents diagenètics pràcticament no havien afectat aquest conjunt amb percentatges molt baixos de 
materials amb aquest tipus d'alteracions (fissures 8,2%, descamació 6,6%). L'acció de les arrels era també 
molt testimonial amb només un 8,2% d'ossos afectats.

El perfil de la cabana animal a partir de l'NR present en aquest nivell reflectia els mateixos perfils que en la 
resta d'UEs, és a dir una preponderància dels ovicàprids (41,1%) seguida dels bovins (37,5%) i en tercer 
lloc els suids (8,9%). Quan comparem aquestes dades amb les de l'NMI el resultat és la continuïtat de la 
preponderància dels ovicàprids (50% amb sis individus), però en aquest cas els porcs passarien a ocupar el 
segon lloc (25% amb 3 individus) seguits dels bovins (8,3% amb un individu) i dels cérvols i conills (ambdós 
també amb un 8,3%).

La presència de marques de tall, de la variabilitat d'espècies, edats i parts anatòmiques evidenciaria que 
estem davant d'un abocament de deixalles de consum alimentari i de matèria primera per al treball en 
os rebutjada. Aquest perfil també es reflecteix amb el d'altres materials que acompanyaven a les restes 
faunístiques com la ceràmica.
Pel que fa al medi podem dir que la presència de més de la meitat dels ossos amb un excel·lent estat de 
conservació, així com tipus de coloració de la cortical (marró fosc), estarien indicant que si més no la major 
part del conjunt hauria estat en un ambient amb saturació d'aigua i per tant reductor que hauria afavorit una 
mineralització optima. Tant mateix la presència de concrecions en un 13,1% de la mostra també en pot dir 
que alguns dels ossos haurien estat temporalment en contacte amb un medi més oxidant i sec. Això 
evidenciaria petites variacions del nivell freàtic en aquesta UE (tal i com passava amb 7071 i 7058), que 
hauria deixat una petita part del conjunt, durant petits espais de temps, en un ambient oxidant/reductor. 
Aquest medi no hauria estat suficientment sec com per a que els ossos patissin els efectes de la dessecació 
severa (només cinc restes presentaven fissures i cinc descamacions). Aquest nivell que també estava 
al peu de la cisterna i en els nivells més superiors, així com la forma còncava que tenia l'estratigrafia de 
l'estructura, explicaria perquè alguns ossos que haurien quedat dipositats en la part més superior de l'estrat 
tinguessin aquestes concrecions i els que haurien quedat en la part més inferior i que estarien constantment 
sota el nivell de l'aigua, no les presentarien.

325. 1 tall a la vora cranial de l’articulació superior de l’ulna (desarticulació).

326. 1 llevament cortical a la vora medial. 15 estries curtes, profundes, obliqües, desorganitzades però agrupades a la vora medial-distal de la banya. 
18 impactes que semblen fets amb un estri punxegut (possiblement un punxó) que també s’agrupen just per sobre la base de la banya.

327. L’ísquium presentava una fractura que s’hauria tornat a soldar de manera anòmala. L’ aparell pelvià apareixia deformat. A més L’ílium semblava 
presentar un abscés, segurament provocat per una infecció.
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Descripció dels conjunts faunístics del sector 7/3 (baixador del pou/
cisterna)
Per damunt de la part inferior de l’elevació de M-160 (a aprox. -3,30 m del punt 0.) s’obre el passadís (UE 
7.083: Negatiu d’obertura), que ha de permetre baixar a la cisterna, amb la construcció de dos murs –M-159 
a l’oest i M-158 a l’est– que delimitaran l’espai del baixador (Sector 7/3). Aquests tenen un arrencament 
molt recte, en direcció nordest-sudoest per a, molt a prop de la part baixa del passadís, girar suaument cap 
al sud.

 

 

 

Fig. 4.98 - Fotografies del sector 7/3 de la cisterna.(fotografies d’Enric Tartera, GIP).

UE Tipus sector zona any NR NRD NR-indet
7052 AB 3 7 2008 115 112 3
7053 U 3 7 2008 188 178 10
7060 U 3 7 2008 70 69 1
7061 U 3 7 2008 5 5 0
7062 PR 3 7 2008 1 1 0
7065 R 3 7 2008 3 3 0
7073 E 3 7 2008 35 33 2
7074 PR 3 7 2008 26 20 6
7076 E 3 7 2008 56 44 12
7077 E 3 7 2008 5 5 0

     504 470 34

Fig. 4.99 - Taula amb la quantificació general dels conjunts del sector 7/3.

UE 7052

Aquest nivell sorrenc amb llims de color marró vermellós, estava a més compost per matèria orgànica i petits 
fragments de terra cremada. Aquest nivell es va depositar durant el període d’abandonament de l’estructura. 
Dins d’aquest hi havia 115 fragments de restes òssies, de les quals 112 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per onze restes compostes per una diàfisi de fèmur dret, una banya dreta 
gairebé sencera amb marques de tall328 (veure fig. 4.117), un fragment de molar inferior concrecionaa, una 
Pm3 superior dreta (++), concrecionada i fissurada, possiblement d’un animal adult (a partir de 30 mesos), 
una Pm4 inferior esquerra (++) d’adult 2 (48-96 mesos), un procés condilar de la mandíbula esquerra 
fissurat, escatat i amb marques de tall329, dos fragments de cos de mandíbula (un d’ells conservava una Pm3 
esquerra), i dos fragments de crani (un occipital i un frontal esquerra).
La categoria dels ovicàprids va proporcionar quaranta vuit restes amb dos extremitats proximals de metatars 
fissurats i amb arrels, un fragment de diàfisi de matatars, una M3 superior esquerra (+++) concrecionada 
(grau 2) i pertanyent a un adult 3 (60-84 mesos), una incisiva decídua 2 esquerra, una M2 inferior dreta (+) 
de jove adult (9-24 mesos), una M1 inferior dreta (++) de jove adult (9-24 mesos), una M1 inferior esquerra 

328. 4 Talls, llargs, profunds, paral·lels entre ells, oblics a la vora caudal, just a la base de la banya. També hi havia un tall llarg, profund, oblic, que 
seccionava la banya per la seva vora dorsocranial (tall de la banya).

329. 4 talls, llargs, profunds, paral·lels, oblics, a la vora medial (desarticulació de la mandíbula).
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(+/o) de jove 1 (3 mesos), un fragment de molar esclafat, una mandíbula dreta (M1++, M2+) de jove adult, 
una mandíbula esquerra (M2?, M1?, Pm4+/o, Pm3+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), dos processos 
coronoides (esquerra i dret) i un de condilar dret de mandíbula, dos fragments de cos de mandíbula, i quatre 
fragments de crani (tres corresponen a l’os incisiu).
D’ovella es van determinar sis restes compostes per dos fragments de diàfisi de radi, dos extremitats distals 
de tíbia (una d’elles mossegada i ambdues epifisades), un calcani dret (prox. no epifisat) possiblement d’un 
animal jove (menys de 18 mesos), i una mandíbula dreta (M3++/ M2++/ M1+++/ Pm4++/ Pm3++/ Pm2+) 
d’adult 1 (24-36 mesos).
Els porcs estaven representats per cinc restes, compostes per una diàfisi d’húmer dret, una de radi dret de 
fetus, una canina superior dreta de femella, una esquitlla d’incisiva inferior, i una mandíbula dreta (M1(+/o)/ 
D4 (+/o)/ D3(+/o)/ D2(+/o)) de jove 1 (6 mesos).
Els animals salvatges estaven representades per una ulna dreta de conill i per dos restes de cérvol. Aquestes 
estaven compostes per una diàfisi de radi esquerra i una M3 inferior dreta (+/o) d’adult 1 (24-30 mesos).
Les restes no determinades comptaven amb set restes d’animal de talla gran. Aquestes estaven compostes 
per dos fragments de costella, tres diàfisis d’os llarg, i dos fragments de cos de mandíbula. Dins la categoria 
talla mitjana s’hi van incloure vuit restes compostes per dos fragments de costella, quatre esquitlles de 
diàfisi d’os llarg, i dos fragments de cos de mandíbula. Finalment la talla petita incloïa vint-i-quatre restes, 
entre les que hi havia cinc fragments de costella (quatre d’ells fissurats), tretze esquitlles de diàfisi (una 
d’elles digerida), i sis fragments de crani amb arrels. 

De les 115 restes faunístiques de les quals només dos presentaven marques de tall. En concret eren 4 talls 
destinats a separar la banya d’un boví del crani, així com la desarticulació d’una mandíbula també de boví.
L’acció dels carnívors també hi apareixia de manera molt testimonial amb només dos ossos d’ovicàprid 
afectats (1,8%) i un os digerit (0,9%).
Cap os estava afectat per alteracions per aigua tot i que cinc ossos si que presentaven concrecions 
calcàries (4,5%). Pel que fa als agents de tercer nivell les arrels (75%) eren les que més havien afectat al 
conjunt, seguides de les fissures (13,4%). De manera més testimonial van aparèixer escatacions (3,6%) i 
dissolucions (1,8%).
El l’espectre faunístic del conjunt, a partir de l’NR, presentava els ovicàprids (74%) en primer lloc, seguits 
dels bovins (15,1%) i dels porcs (6,8%). En aquest nivell però també hi havia aparegut restes de cérvol 
(3,4%) i de conill (1,4%). 
Quan comparem les dades de l’NR amb les de l’NMI l’únic canvi significatiu és que el porc (25% amb tres 
individus) passaria a ocupar el segon lloc de la tríada i que els bovins restarien en tercer lloc (8,3% amb un 
individu).

Aquest conjunt estava acompanyat d’una quantitat important de restes de material ceràmic (NR=388) entre 
el que es van poder individualitzar una ceràmica grisa monocroma, una àtica de vernís negre, una ibèrica 
reduïda i dos ibèriques oxidades, tres ibèriques pintades, una àmfora ibèrica, dos tenalles, vuit ceràmiques 
a mà polides i vuit de grolleres, i dos ceràmiques a mà amb decoracions plàstiques (en total 28 individus). 
A més a més també hi havia dos fragments de petxina, una escòria de ferro i 17 fragments de material 
constructiu.

Hi havia una variabilitat important de tàxons amb marques de tall, així com de parts anatòmiques i categories 
d’edats, i el fet que no hi haguessin individus ni parts en connexió anatòmica, mostrava el clàssic perfil de 
deixalles de consum alimentari i artesanal (fragments de banya de cérvol). La hipòtesis de que es tractés 
d’un conjunt de deixalles també estava sustentat pel perfil de les restes ceràmiques barrejades amb la 
fauna, ja que aquestes també presentava una variabilitat tipoloògica important, no hi havia peces senceres 
i el material apareixia molt fragmentat. 
L’acció de les arrels, dels carnívors i els agents diagenètics (fissures, descamació, dissolucions) evidenciarien 
que es tractaria, almenys part del material faunístic, d’una deposició secundària del material. Aquest hauria 
pogut arribar barrejat amb la terra utilitzada per a reomplir la cisterna en el moment de la seva amortització.

UE 7053

L’estrat de llims sorrencs, de color marró fosc, amb matèria orgànica abundant (sobretot cendres) i fragments 
de terra cremada. Aquest nivell forma part del període d’ocupació del baixador de la cisterna, i contenia un 
total de 188 restes de les que 178 van poder ser determinades.
De cabra hi havia sis restes, compostes per una diàfisi de radi esquerra (talla gran), un coxal dret de mascle, 
una extremitat proximal i dos de distals de tíbia esquerra (epifisades) d’adult 2 com a mínim (a partir de 42 
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mesos), i una banya dreta gairebé sencera. D’ ovella només es va poder determinar una extremitat distal 
d’húmer esquerra (en curs d’epifisació) de jove 2 (3-4 mesos), una falange I (epifisada), i una mandíbula 
esquerra (Pm2+, Pm3+, Pm4++, M1T, M2+++, M3++) d’adult 2 (36-60 mesos).
La categoria genèrica dels ovicàprids va proporcionar trenta cinc restes, que estaven compostes per una 
vèrtebra toràcica, dos diàfisis de radi (dret i esquerra, un d’ells descamat), un cos d’escàpula esquerra, una 
diàfisi de metàpode, tres diàfisis d’os llarg (un d’ells amb descamació de grau 3), cinc fragments de coxal 
(quatre drets i un indeterminat), una diàfisi proximal i una distal de fèmur esquerra fissurat (grau 2), una 
diàfisi de fèmur de lateralitat indeterminada, sis fragments de diàfisi i una extremitat distal (epifisada) de 
tíbia esquerra, una extremitat distal de metatars esquerra (epifisat), dos fragments de banya, una M3 inferior 
dreta (+) d’adult 1 (24-36 mesos), una M3 inferior dreta (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una M1 superior dreta 
(++) de jove adult (9-24 mesos), una M3 superior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una M1 
superior esquerra (+) de jove 2 (3-9 mesos), una M2 inferior esquerra (+/o) de jove 3 (9 mesos), un procés 
condilar de mandíbula esquerra, un fragment de mandíbula esquerra (diastema), un fragment de cos de 
maxil·lar, i quatre de crani.
Els bovins comptaven amb trenta tres restes. Aquestes estaven compostes per quatre costelles, una 
extremitat distal de radi dret (epifisat) d’adult (a partir de 42 mesos), quatre diàfisis d’os llarg, un fèmur 
esquerra (dist. epifisat), descamat i fissurat, d’adult ( a partir de 42 mesos), una diàfisi distal de fèmur 
esquerra, una diàfisi distal i una de proximal de tíbia esquerra, una diàfisi de metatars dret amb arrels i 
dissolucions, dos fragments de banya, dos Pm3 superiors esquerres (una d’elles amb concrecions), dos 
Pm4 inferiors esquerres (+) d’adult 1 (30-48 mesos), una M3 inferior dreta (+) d’adult 1, una M1 superior 
esquerra (++) de jove adult 3 (30 mesos), una M2 superior dreta (+) de jove adult 3, una Pm4 inferior dreta 
(+/o) de jove adult 3 (aquestes tres últimes amb concrecions), dos D4 inferiors esquerra (+ i +/o) de dos 
animals infantils (0-6 mesos), un fragment de maxil·lar dret, i sis fragments de crani (os zigomàtic dret 
mossegat, os incisiu superior dret, 4 indeterminats).
El porc estava representat per només set restes, que estaven compostes per una diàfisi distal d’húmer dret, 
una diàfisi proximal d’húmer esquerra, una escàpula dreta gairebé sencera, un cos d’ulna dreta, una diàfisi 
de tíbia esquerra, una falange I (III o IV, prox. no epifisada), i una mandíbula dreta (M2-, M1(+/-), D4 (+/o), 
D3) de jove 1 (6 mesos).
El cérvol estava representat per una vèrtebra cervical (prox. en curs d’epifisació) amb concrecions i marques 
de tall330, l’articulació de l’escàpula dreta (epifisada), i una diàfisi de fèmur esquerra.
Les restes no determinades comptaven amb vint-i-vuit fragments de la categoria talla gran. Aquestes 
estaven compostos per quinze fragments de costella, un fragment de diàfisi proximal d’húmer i de radi 
esquerres, sis esquitlles de diàfisi d’os llarg (una d’elles cremada), dos fragments de coxal, un cap de fèmur 
amb marques de tall331, una diàfisi proximal de tíbia esquerra amb arrels (grau 2) i marques de tall332, i un 
fragment de maxil·lar. Dins la categoria talla mitjana s’hi van incloure divuit restes, entre les que hi havia 
tres fragments de costella, un de vèrtebra toràcica, dos fragments de cos d’escàpula, onze esquitlles de 
diàfisi, i un fragment de maxil·lar. Finalment la categoria talla petita contenia quaranta cinc restes, amb tres 
fragments de costella, nou de cos d’escàpula, onze d’esquitlla de diàfisi, dos cossos de mandíbula, i dinou 
fragments de crani.

Just per sota del reompliment d’amortització (UE 7052) de l’estructura hi havia un sediment marró fosc 
de llims sorrencs de textura heterogènia amb matèria orgànica abundant (sobretot cendres) i fragments 
de terra cremada. Aquest nivell que formava part del període d’ocupació del baixador presentava un 
volum important de restes faunístiques (NR=188) i encara un volum més important de restes ceràmiques 
(NR=1135).
Del conjunt faunístic tres ossos presentaven marques de tall (1,7%) que evidenciaven els processos 
d’esquarterament de l’esquelet axial d’un cérvol, el procés de desarticulació d’una costella d’un animal de 
talla petita, i un tall que seccionava un fèmur d’un animal de talla gran longitudinalment. L’acció de l’home 
sobre el conjunt també estava reflectida a partir d’un os d’animal de talla gran cremat. L’acció dels carnívors 
(1,7%) també es va documentar en dos restes de porc i una de boví, a l’igual que la resta de nivells aquesta 
és molt testimonial tot i que sempre hi apareix un mínim de restes afectades.
L’aparició d’alteracions per l’acció de l’aigua havia afectat a la meitat de la mostra (ossos amb coloració 
marró fosc 50%), amb les mateixes coloracions que s’havien identificat al sector 7/1 de la cisterna. Les 
concrecions calcàries van aparèixer en un 5,1% del conjunt faunístic.
La presència d’un percentatge molt baix d’afectació dels agents diagenètics (fissures 3,4%, descamació 
1,7% dissolucions 2,8%) evidenciava el bon estat de conservació general del conjunt. L’acció de les arrels 

330. 1 tall oblic que seccionava la vèrtebra de dalt a baix (esquarterament).

331. 1 tall que va seccionar transversalment el cap del fèmur (possible element d’indústria en os).

332. 1 impacte aïllat a la vora caudal de la diàfisi proximal.
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tot i que era força significativa (37,6%) no ho va fer de manera agressiva afectant de manera molt superficial 
i puntual la cortical de l’os.

El perfil faunístic, a partir de l’NR, situava en primer lloc els ovicàprids (50,6%) seguit dels bovins (37,9%) i 
els porcs (8%). El cérvol també estava representat per tres restes (3,4%). El perfil dibuixat a partir de l’NMI 
mostra la mateixa tendència que el de l’NR.

Aquest conjunt faunístic estava acompanyat d’una quantitat de restes de material ceràmic (NR=1135). Els 
diversos fragments van permetre individualitzar dos ceràmiques grises monocromes, una àtica de figures 
roges, una àtica de vernís negre, vint i set ibèriques oxidades, set ibèriques pintades, sis àmfores ibèriques, 
una tenalla, onze ceràmiques a mà polides i vint de grolleres, una ceràmica a mà amb decoracions plàstiques 
i una amb decoració incisa (en total 78 individus). A més a més també s’hi va localitzar una clau de ferro, 
tres fragments d’escòria de ferro i 31 fragments de material constructiu.

El perfil de les restes faunístiques semblava el d’abocaments de deixalles de consum. Això és constatable 
a partir de la presència de marques de tall en alguns ossos, la presència dels tàxons potencialment 
consumibles com a aliment (ovicàprids, bovins, suids, cèrvids). Un altre indicador seria la presència de 
les parts anatòmiques amb major quantitat de carn i el fet que no hi haguessin individus, ni parts en 
connexió anatòmica. Aquest hipòtesi de l’abocament de deixalles també estaria sustentat pel perfil de les 
restes ceràmiques que van aparèixer barrejades amb la fauna. Aquestes també presentaven una variabilitat 
important de tipologies, no hi havia peces senceres i el material apareixia bastant fragmentat. 
L’acció de les arrels, dels carnívors i els agents diagenètics (fissures, descamació, dissolucions) evidenciarien 
que es tractaria d’un conjunt que hauria pogut estar exposat als elements durant un període de temps i que 
hauria estat en contacte amb una coberta vegetal. Si tenim en compte el context, la imatge que ens ve és 
la d’un baixador ple d’escombraries en el qual s’hi abocava tot tipus de materials de rebuig.
 
El que més crida l’atenció però d’aquest nivell és la forta presència de restes amb alteracions per l’acció de 
l’aigua. Els ossos presentaven la típica conservació d’aquelles restes que han estat en un medi reductor 
humit i constant durant un període de temps. 

UE 7060

Al sediment vermellós de llims sorrencs amb presència d’abundant material constructiu, que constituïa un 
nivell d’ocupació del baixador, s’hi van exhumar 70 restes òssies de les que 69 van poder ser determinades.
Els bovins estaven representats per una extremitat proximal de metacarp dret, una falange I (epifisada) 
d’adult (més de 30 mesos), i una M1 superior esquerra (T) d’adult 2 (48-96 mesos).
Els ovicàprids a nivell genèric van proporcionar vuit restes, compostes per una vèrtebra cervical (no epifisada) 
de molt jove (menys de 3 mesos), un fragment de diàfisi d’húmer, una extremitat distal de metàpode 
(epifisada), una epífisi distal de fèmur esquerra (epifisat) d’adult (més de 42 mesos) amb marques de tall, 
una diàfisi de tíbia, una de metatars, una M3 superior dreta (++) d’adult 2 (36-60 mesos), i un fragment de 
mandíbula. A nivell més especific també es van poder tres restes d’ovella, amb una diàfisi d’húmer esquerra 
fissurat i mossegat, un radi esquerra sencer (epifisat) de com a mínim un adult 2 (a partir de 42 mesos) que 
tindria una alçada de la creu aproximada d’uns 54,9 cm., una extremitat distal de fèmur esquerra (epifisat) 
d’adult 2 (més de 42 mesos). 
El porc hi va aparèixer amb una vèrtebra toràcica, un cos d’ulna esquerra, i un fragment de crani dret (os 
nasal).
Les restes no determinades estaven compostes en per dos fragments de costella d’animal de talla gran. 
Dins la categoria talla mitjana s’hi van incloure vuit fragments de costella, i un fragment d’atles. Finalment 
la categoria talla petita va acaparar un total de quaranta una restes, entre les que hi havia onze fragments 
de costella, tres fragments d’atles, una esquitlla d’extremitat distal de radi, i vint-i-sis esquitlles de diàfisi.

Aquest sediment que constituïa un altre nivell d’ocupació del baixador contenia un total de 71 restes 
faunístiques i 66 fragments de ceràmica.
De les restes faunístiques només un fèmur d’ovella presentava traces de desarticulació la seva epífisi 
distal. Les evidències de l’acció dels carnívors només es van detectar en un húmer d’ovella afectant molt 
poc a la mostra (1,4%). També es van poder identificar indicis de trepig o esclafament en dos ossos (2,9%).
En aquest nivell les alteracions per l’acció de l’aigua eren pràcticament inexistents amb només una resta 
amb la cortical de color marró fosc i una resta amb precipitació de concrecions calcàries. La mostra tampoc 
havia estat gaire afectada pels agents diagenètics que només van deixar traces en dos restes (fissures 
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2,9%). En canvi l’agent que més havia afectat a la mostra havien estat les arrels (68,6%). 
El perfil taxonòmic d’aquest estrat, a partir de l’NR, mostrava la preponderància dels ovicàprids (61,1%) 
seguit, amb el mateix percentatge, pels bovins i els porcs (16,7%). També hi havia una resta de cérvol 
(5,6%). Pel que fa a l’NMI mostrava un perfil idèntic al descrit per l’NR.

El material ceràmic que acompanyava les restes estava constituït per 66 fragments a partir dels quals es va 
individualitzar una ceràmica gris monocroma, una ibèrica oxidada, una ibèrica pintada, una ceràmica a mà 
polida i una de grollera (en total 7 individus). També s’hi van localitzar dos fragments de material constructiu.

L’espectre faunísitc era el típic de consum alimentari. Aquest fet es va constatar a partir de la presència 
de marques de tall i dels tàxons de la triada i de caça major (ovicàprids, bovins, suids, cèrvids). Un altre 
indicador seria la presència de les parts anatòmiques amb major quantitat de carn i el fet que no hi 
haguessin individus, ni parts en connexió anatòmica. Aquest hipòtesi de l’abocament de deixalles també 
estaria sustentat pel perfil de les restes ceràmiques que van aparèixer barrejades amb la fauna, ja que 
aquestes també presentaven una variabilitat important de tipologies, no hi havia peces senceres i el material 
apareixia bastant fragmentat. 

El fet que hi hagués molt poca mostra alterada pels agents diagenètics podria tenir diverses lectures, però 
en tot cas el que sembla evident és que les restes no haurien estat durant gaire temps exposades als 
elements. Això apuntaria a un enterrament relativament ràpid i diem relativament, perquè també cal tenir en 
compte que hi ha un os afectat per l’acció dels carnívors (que també podria ser una deposició secundària) 
i dos ossos amb fissures. 
Un altre aspecte a destacar respecte el nivell posterior, és la poca incidència de l’acció de l’aigua sobre la 
mostra, evidenciant que durant el període de funcionament d’aquesta UE no hi hauria hagut cap crescuda 
del nivell freàtic que hagués pogut afectar al conjunt. 
La poca potència d’aquest nivell i la seva localització entre dos esglaons ens fa pensar més aviat amb un 
abocament puntual deixalles (fauna i ceràmica) barrejades amb sediment. Aquest aport hauria pogut tenir 
per objectiu la regularització d’ aquest petit espai per a facilitar la circulació pel baixador. Una reparació 
puntual que s’hauria aprofitat per a fer desaparèixer aquest petit conjunt de deixalles.

UE 7061

El sediment heterogeni de textura llimosa de color marró-negre fosc amb gran quantitat de matèria orgànica 
que cobria un segon nivell de circulació del baixador (empedrat), interpetat com un altre possible nivell 
d’ocupació, contenia només cinc restes òssies. Aquestes estaven compostes per una extremitat proximal 
dreta i una diàfisi esquerra de radi d’ovella, una incisiva 2 inferior dreta de porc, una esquitlla d’epifisi distal 
de fèmur d’animal de talla mitjana, i una esquitlla de diàfisi de metàpode dissolt (grau 3) d’animal de talla 
petita.

Aquest sediment heterogeni de textura llimosa de color marró-negre fosc amb gran quantitat de matèria 
orgànica que cobria un segon nivell de circulació del baixador (empedrat) interpretat com un nivell d’ocupació 
només contenia 5 restes faunístiques, evidentment aquest conjunt no es considera representatiu i l’únic 
que en destacarem és la presència d’un os esclafat segurament com a conseqüència del trepig i que els 
ossos no estaven afectats per l’acció de l’aigua. Les arrels havien estat els agents que més havien afectat 
el conjunt (60%).
Entre les restes faunístiques s’hi havien barrejat 42 fragments ceràmics entre els que s’hi van individualitzar 
un total de cinc individus (una ceràmica ibèrica oxidada, una tenalla, una ceràmica a mà polida, una de 
grollera i una amb decoració incisa). Aquest nivell també contenia vuit fragments de material constructiu.
Aquest petit conjunt representaria un seguit de restes de consum, tot i que no s’hi van poder localitzar 
marques de tall (atribuït al reduït nombre de mostra), amb clara deposició secundària i més aviat casual.

UE 7062

El nivell heterogeni de textura sorrenca-argilosa amb predomini de color vermell-marró amb gran quantitat 
de petites graves i molt compacte. Aquest nivell semblava lligar les pedres de l’empedrat del segon nivell 
de circulació del baixador UE 7061. En aquest estrat tan sols s’hi va localitzar un fragment de mandíbula 
esquerra de porc.
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Aquest nivell de construcció del baixador compost de petites graves i amb una textura sorrenca-argilosa 
només contenia una resta faunística i sis petits fragments de ceràmica.
Aquestes restes haurien arribat de manera casual amb el sediment aportat per a realitzar la preparació 
i construcció del nivell de circulació del baixador. El reduït nombre de mostra no el fa representatiu i no 
aporta cap informació destacable. 

UE 7065

El reompliment del retall (UE 7063) per la construcció de l’esglaó (UE 7064), contenia un fragment de 
costella d’animal de talla gran, una esquitlla de diàfisi i una altre de cos de costella d’animal de talla petita.

El reompliment del retall (UE 7063) per la construcció de l’esglaó (UE 7064), només contenia 3 restes 
faunístiques i 16 fragments ceràmics. L’únic que podem destacar a nivell tafonòmic d’aquest petit conjunt 
és que totes les restes presents presentaven alteracions per l’acció de l’aigua (coloració marró clar de la 
cortical 100%, presència de taques fosques en un os). 
Tant la coloració dels ossos com la textura i composició del reompliment puntual suggereix que podria 
contenir  part de sediment extret dels nivells dels sector 7/1. De manera que les restes faunístiques presents 
hi haurien arribat de manera casual barrejades amb el sediment.

UE 7073

El nivell de construcció, de color grisos-argilós amb força matèria orgànica, situat entre l’esglaó amb UE 7066 
i l’esglaó amb UE 7057, contenia un total de 35 restes òssies de les que 33 van poder ser determinades.
La categoria genèrica dels ovicàprids va proporcionar nou restes, entre les que hi havia una diàfisi distal 
de radi dret (no epifisat), articulació esquerra i fragment de cos d’escàpula, fragment de coxal esquerra 
(acetàbul), una M3 superior esquerra (++) d’adult 2 (36-60 mesos), una D2 inferior esquerra (+) de jove (uns 
3 mesos), un fragment de molar, un maxil·lar esquerra (Pm2++, Pm3++,Pm4++) d’adult 2 (36-60 mesos), i 
un fragment de crani (os nasal). A nivell més específic també vam poder determinar una extremitat proximal 
de radi esquerra d’ovella.
Els bovins estaven representats per una vèrtebra toràcica amb marques de tall, una diàfisi de radi dret, 
un astràgal dret, i un fragment de mandíbula dreta (fossa pterigoidea) amb dissolucions i marques de tall .
El porc tan sols hi va aparèixer amb una extremitat distal d’húmer dret (en curs d’epifisació) de jove adult 1 
(12-15 mesos). Aquest os presentava un forat a l’epífisi distal a la tròclea en la seva vora caudal. A més a 
més, aquest húmer no presentava la perforació característica, en els suids, de la fossa coronoide.
D’animal salvatge només es va poder identificar una diàfisi proximal de fèmur esquerra de lagomorf.
Pel que fa a les restes no determinades, de la categoria talla gran hi havia dos fragments de diàfisi d’os 
llarg, de talla mitjana una esquitlla de diàfisi, i de talla petita un fragment de costella, dos d’escàpula, deu de 
diàfisi d’os llarg (un d’ells pertanyent a un individu en estat fetal), i un fragment de crani.

Aquest nivell de construcció de color grisos-argilós amb bastant matèria orgànica, situat entre l’esglaó amb 
UE 7066 i l’esglaó amb UE 7057, contenia 35 restes faunístiques. Tot i el reduït nombre de mostra s’hi van 
poder identificar dos ossos amb marques de tall i un amb evidències de l’acció dels carnívors. 
Les alteracions per aigua també hi eren presents amb un 27,3% dels ossos amb la cortical de color marró 
fosc, un 9,1% amb coloració marró clar, i un 3% amb taques fosques. En canvi les alteracions produïdes 
pel binomi hidratació/desecació hi eren totalment absents. Les arrels havien afectat a un 39,4% del conjunt 
i només en un cas es van identificar concrecions calcàries.
Les restes faunístiques estaven acompanyades de 72 fragments ceràmics, d’entre els quals s’hi van 
individualitzar 10 individus (tres ceràmiques grises monocromes, una àtica de figures roges, una ibèrica 
oxidada, dos ibèriques pintades, una tenalla i una ceràmica a mà grollera).
D’aquesta manera el perfil tant de les restes faunístiques com el de les ceràmiques seria el de deixalles de 
consum i/o rebutjos de ceràmiques trencades.
Pel que fa a la formació d’aquest petit conjunt, sembla que utilitzin sediment extret del sector 7/1 per a les 
petites tasques constructives de la zona del baixador (un perfil similar l’hem vist a la UE 7063). D’aquesta 
manera, és molt probable que les restes faunístiques, que serien deixalles de consum, haguessin arribat 
barrejades i de manera totalment casual amb el sediment procedent de la cisterna, que s’hauria utilitzat per 
reomplir l’espai compres entre aquests dos esglaons.
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UE 7074

El nivell format de pedres petites abundants amb bastant material i dipositades entre un sediment vermellós-
marronós-argilos (amb abundant metèria orgànica), va ser interpretat com un nivell d’utilització entre els 
esglaons UE 7066 i UE 7057. Aquest estrat contenia un total de 26 restes òssies de les que 20 van poder 
ser determinades.
Els ovicàprids comptaven amb nou restes compostes per una diàfisi de radi dret descamada i fissurada, 
un fragment d’escàpula, quatre diàfisis d’os llarg, dos fragments de coxal, i una molar superior dreta (-) 
indeterminada d’animal jove.
Els porcs també van aparèixer amb una extremitat proximal de radi dret, una diàfisi de fèmur, i una diàfisi 
de tíbia esquerra d’un individu en estat fetal.
Els bovins estaven representats per una extremitat proximal de radi333 dret fissurada i descamada, i una M2 
inferior dreta (+++) d’adult 2 (48-96 mesos).
Les restes no determinades van proporcionar un fragment de vèrtebra lumbar, tres de diàfisi d’os llarg i un 
de coxal de la categoria talla gran, i un fragment de crani de la categoria talla petita.

Aquest estava format de pedres petites abundants amb bastant material i dipositades entre un sediment 
vermellós-marronós-argilós (amb abundant matèria orgànica), va ser interpretat com un nivell d’utilització 
entre els esglaons UE 7066 i UE 7057. Les 26 restes faunístiques que s’hi van trobar presentaven un os 
afectat per l’acció dels carnívors i tretze ossos (65%) amb la cortical de color marró fosc, evidenciant una 
alteració per l’acció contant de l’aigua sobre l’os. 
Les descamacions (15%) i les fissures (20%) havien afectat relativament el conjunt. En canvi les arrels 
ho havien fet en la seva major part (85%). Finalment només en una resta s’hi van poder documentar 
concrecions calcàries. De totes maneres la mostra és molt petita per a considerar-la significativa a nivell de 
perfils taxonòmics presents. Però el que està clar és que el material faunístic va estar en un context humit 
constant que va garantir el seu bon estat de conservació. 
Tot i que no hi s’hi van documentar marques de tall la variabilitat de tàxons, de parts anatòmiques i el fet 
que no hi haguessin parts en connexió anatòmica, mostrava un perfil clarament de deixalles de consum 
alimentari. Els 62 fragments de ceràmica també reflectien petits abocament segurament intermitents, de 
parts de recipients fragmentats en una altre lloc o espai del jaciment. Entre els fragments de ceràmica es 
van individualitzar dos ceràmiques oxidades, una ibèrica pintada i una ceràmica a mà grollera.
El que s’ha volgut destacar és la presència de materials afectats per condicions d’humitat contant que 
podrien reflectir un augment del nivell freàtic de la cisterna o bé l’arribada de materials inicialment dipositats 
al sector 7/1 de la cisterna.

UE 7076

El sediment amb argiles amb taques de margues (UE 7076) situat entre l’esglaó amb UE 7066, que cobria 
part del nivell grisós-argilós (UE 7066), era una recarrega d’argiles situada entre l’esglaó UE 7057 i l’esglaó 
UE 7066. Dins aquest nivell hi havia un total de 56 restes òssies de les quals 44 van poder ser determinades.
Els ovicàprids estaven representats per una diàfisi de radi dret, una de metàpode, una extremitat proximal 
i una diàfisi de metatars, un fragment de banya, una M1 superior esquerra (++), una M3 inferior esquerra 
(corona fragmentada), una M3 inferior esquerra (+/o) de jove adult 3 (18-24 mesos), una Pm4 inferior dreta 
(+/o) també de jove adult 3, una mandíbula esquerra (M2 +) de jove adult (9-24 mesos), i un fragment de 
cos de mandíbula dreta. A nivell més específic també es va identificar una ulna dreta (prox. epifisat) de 
cabra adulta (més de 42 mesos), i una falange I (prox. en curs d’epifisació) d’una ovella jove adulta1 (6-18 
mesos).
De boví es va identificar una falange III (epifisada), una M3 superior dreta (+++) d’adult 3 (més de 96 
mesos), una M2 inferior dreta (+/o) de jove adult 1 (18-27 mesos), una molar superior esquerra (M1 o M2, 
T) d’adult 2 o 3 (48-96 mesos), i un fragment de crani (os temporal esquerra).
El gos també estava present en aquest nivell, amb un atles d’individu de talla gran (veure fig. 4.130_2), 
i un fragment de crani (tubercle articular de l’os temporal esquerra, amb procés retro-articular per a la 
mandíbula).
Els porcs comptaven amb una diàfisi de radi dret, una de tíbia esquerra, una esquitlla de canina inferior 
concrecionada, un hioide i una diastema de mandíbula (incisiu 1 dret -, incisiu 1 esquerra -) d’un animal 
d’edat juvenil.
Les restes no determinades estaven compostes per, un fragment de costella i una esquitlla de diàfisi 

333. Podria estar seccionat longitudinalment però el tall no era clar.
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d’animal de talla gran, i un fragment de cos d’escàpula d’animal de talla mitjana. De talla petita hi havia dos 
fragments de cos d’escàpula, dotze diàfisis d’os llarg, i un fragment de crani. 

Aquesta recarrega d’argiles situada entre l’esglaó UE 7057 i l’esglaó UE 7066 contenia 56 restes faunístiques. 
En cap d’elles s’hi van poder identificar ni marques de tall ni l’acció dels carnívors. En canvi les alteracions 
per l’acció de l’aigua sobre les restes hi eren molt presents. Pràcticament tots els ossos tenien la cortical 
de color marró fosc (84,1%), taques negres d’òxid de manganès (2,3%) i concrecions calcàries (6,8%). La 
presència de l’òxid de manganès mostra com les restes haurien estat en un ambient reductor humit amb 
presència de matèria orgànica. 
En canvi l’acció dels agents diagenètics vinculats a la hidratació i deshidratació estacional de les restes era 
pràcticament imperceptible en el conjunt (fissures i descamacions 6,8%). 
Podem dir que els ossos estaven en un molt bon estat de conservació general i amb un perfil tafonòmic que 
ens recordava al descrit en els nivells del sector 7/1 que havien quedat de manera permanent per sota de 
la capa freàtica.
Les espècies identificades en el mateix cal destacar que és l’única UE del baixador amb restes de cànid 
(8%). Pel que fa a la triada els ovicàprids segueixen mantenint la preponderància (52%) seguits pels bovins 
i suids amb un percentatge igual (20%).

L’atles de cànid presentava una talla significativament gran i tenia una coloració marró fosc (veure fig. 
4.130_2), i tot i que no podem afirmar amb seguretat que es tractés del mateix individu volem que quedi 
constància de que l’escàpula trobada en la UE 7078 també destacava per presentar una talla anormalment 
gran la qual tenia exactament la mateixa coloració que la del sediment.
Aquest possible remuntatge, o si més no la constatació de que hi ha de nou una part important del conjunt 
faunístic amb el mateix perfil tafonòmic que el dels conjunts situats en els nivells de la base de la cisterna, 
torna a plantejar la possibilitat de l’extracció puntual de part de sediments de la cisterna per a reomplir o 
efectuar petites reparacions o obres de millora del baixador de la cisterna. També hi hauria la possibilitat de 
que les restes formessin part de cànids diferents i per tant que les alteracions per aigua es deguessin a un 
augment del nivell freàtic que hagués afectat a la mostra prèviament dipositada amb un sediment procedent 
d’un altre lloc.

El conjunt estaria compost per deixalles alimentàries que haurien arribat barrejades amb el sediment 
aportat per reomplir aquest espai entre els esglaons. Aquest hipòtesi estaria sustentada per la presència 
de 120 fragments de ceràmica dels quals es van poder individualitzar 11 peces totes elles de producció 
local (una ibèrica pintada, una ibèrica oxidada, una ceràmica a mà polida, sis ceràmiques a mà grolleres i 
una ceràmica a mà amb decoració plàstica) i molt fragmentades. Aquestes responien, doncs, a elements 
desestimats i/o amortitzats que o bé haurien arribat barrejats amb el sediment o bé s’hauria aprofitat el 
reompliment per a fer-los desaparèixer. 
En aquest nivell també s’hi van poder identificar altres materials associats com tres escòries de ferro, un 
percutor de còdol i un fragment de còdol.

UE 7077

El nivell vermell-marró molt compacte de textura sorrenca i material constructiu lligat amb pedres a l’alçada 
de l’esglaó inferior de la cisterna (probablement equivalent a 7062), contenia un total de 5 restes, compostes 
per un fragment de costella d’animal de talla mitjana fissurada, dos fragments de diàfisi d’animal de talla 
petita (un d’ells amb descamacions), i de porc, una mandíbula esquerra (i1/ i2/ espai i3/ c (-)/ espai D1/ 
espai D2/ espai D3/ espai D4/ M1 (+/o)) de jove 1 (6 mesos), i un fragment de cos de mandíbula amb 
descamacions.

Aquest nivell vermell-marró molt compacte de textura sorrenca i material constructiu lligat amb pedres 
a l’alçada de l’esglaó inferior de la cisterna (probablement equivalent a 7062) pràcticament no contenia 
restes faunístiques (NR=5) ni tampoc ceràmiques (NR=34). L’únic que creiem destacable, ja que la baixa 
mostra no permet extraure’n dades significatives, és que totes les restes òssies presentaven la cortical de 
color marró fosc com a conseqüència de l’acció de l’aigua. Les fissures (20%) i les descamacions (60%) 
evidenciaven que el conjunt podria haver esta sotmès a la variabilitat del nivell freàtic. A més a més en 
aquest nivell també s’hi va localitzar una lamina de bronze.
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Descripció dels conjunts faunístics entre els sectors 7/1 i 7/3

Els nivells que estaven entre la cisterna i el baixador (fig. 4.103) van proporcionar un nombre molt petit de 
restes, en total els dos estrats contenien 12 restes (fig. 4.104).

 

Fig. 4.101 - Fotografies del sector entre 7/1 i 7/3 de la cisterna (fotografies d’Enric Tartera, GIP).

UE Tipus sector zona any NR NRD NR-indet
7050 N 1/3 7 2008 7 7 0
7059 E 1/3 7 2008 5 5 0

12 12 0

Fig. 4.102 - Taula amb la quantificació general dels conjunts entre el sector 7/1 i 7/3.

UE 7050

El nivell tècnic de neteja dels paraments de la cisterna a l’inici d’excavació només va proporcionar 7 restes. 
Aquestes estaven compostes per un astràgal (alterat, fissurat de grau 4 i color blanc) esquerra, un fragment 
de molar i un fragment de crani d’ovicàprid. També hi havia una fragment de molar de porc, i una esquitlla 
de diàfisi i una de cos de costella (alterat, fissures de grau 4, color blanc) d’animal de talla petita.

Aquest nivell tècnic neteja dels paraments de la cisterna a l’inici d’excavació només va proporcionar 7 
restes faunístiques sense cap tipus de marca antròpica, ni tampoc de l’acció dels carnívors. Tot i el baix 
nombre de restes que invalida la representativitat de la mostra que volem destacar com a mínim que les 
fissures i les alteracions per cicles d’hidratació/deshidratació són els que més haurien afectat aquests 
ossos. Les alteracions per l’acció de l’aigua no estan presents en aquest nivell situat a la base del baixador.
Les restes ceràmiques també eren molt escasses amb només 29 fragments a partir dels quals es van 
individualitzar una ceràmica gris monocroma, una àtica de vernís negre, una ibèrica oxidada i una ceràmica 
a mà polida.
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UE 7059

El sediment gris sorrenc situat al peu del baixador, interpretat com un sediment deposicional al peu del 
baixador només contenia 5 restes, entre les que hi havia una diàfisi d’húmer dret de cérvol (fissurat, escatat, 
amb arrels i coloració fosca), una Pm3 superior esquerra (++) de boví, una M3 superior esquerra (+/o, 
coloració fosca i fissures) d’ovicàprid jove adult 3 (18-24 mesos), dos diàfisis d’animal de talla petita amb 
arrels i coloració fosca.

Aquest sediment gris sorrenc situat al peu del baixador, interpretat com un sediment deposicional que 
només contenia 5 restes. L’únic que podem destacar degut al reduït nombre de mostra és l’afectació de 
més de la meitat del conjunt per alteracions produïdes per aigua (3 restes amb la cortical de color marró 
fosc 60%), i les arrels com l’agent que més hauria afectat a les restes (80%). També hi havia un parell 
d’ossos amb fissures i un amb descamacions.
La quantitat de fragments ceràmics era més nombrós amb un total de 97 restes d’entre les que es van 
poder individualitzar 13 elements ceràmics (una grisa monocroma, una àtica de vernís negre, tres ibèriques 
oxidades, dos àmfores ibèriques, una tenalla, una ceràmica a mà polida, una ceràmica a mà groller i una 
amb decoració d’incisions).

4.3.8 La significació dels conjunts de la fase Vilars III
De la fase Vilars III, tan sols s’han pogut estudiar les restes provinents de la cisterna (CS-74) i d’un dels 
espais de circulació (sector 8/1). Aquest fet es deu a l’alt grau d’arrasament que va patir tant aquesta fase 
com la posterior (Vilars IV), de les quals tan sols s’han conservat unes poques estructures habitacionals al 
testimoni (estudiades per Miró durant els anys 90), al carrer (zona 8) i a la cisterna (zona 7). 
La informació provinent d’aquesta fase és bastant parcial i prové de dos espais molt diferents que 
comentarem i analitzarem per separat a causa, primer de tot, d’una naturalesa contextual i funcional molt 
diversa. 

%NR estudiades de la fase Vilars III
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Fig 4.103 - Persentatge de l’NR de fauna dels sectors de la cisterna i del carrer de Vilars III.

En primer lloc cal dir que un 95,6% dels materials estudiats d’aquesta fase provenen de la cisterna (64,2% 
del sector 7/1 i 31,4% del sector 7/3) i per tant només el 4,4% ho fan de l’espai de circulació (zona 8). Però, 
tot i així, s’ha pogut veure que la dinàmica d’acumulació i de formació dels conjunts de la cisterna presenta 
diferències en relació al patró habitual de consum del jaciment. És per aquest motiu que les restes de la 
cisterna s’han tractat per separat i independentment de l’estudi del consum de base animal de la resta del 
jaciment. En definitiva les dades que s’han utilitzat per comparar l’evolució de la cabana animal al jaciment 
han estat les del carrer (zona 8) i les dades obtingudes en els estudis previs (Miró 1992) que es comenten 
en l’apartat de la zona 8, que ve tot seguit.



335

4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

El carrer (zona 8 sector 1)
L’únic carrer conservat de la fase Vilars III contenia un nombre de restes molt baix. L’estat d’arrasament del 
mateix no permet saber si efectivament tots els nivells del carrer original tindrien aquest baix percentatge de 
restes. En tot cas, les dades que ens han arribat semblen evidenciar, al igual que passava amb els carrers 
de les fases anteriors, que els nivells de circulació estaven néts de deixalles. Els reompliments, els nivells 
de preparació i els de sedimentació tampoc presentaven un gran nombre de restes, sense superar en cap 
cas els 19 ossos. 
Tot i el baix nombre de restes, sí que s’ha volgut apuntar quin ha estat el perfil d’actuació dels diferents 
agents tafonòmics sobre els conjunts del carrer. Primer de tot podem dir que només s’han detectat aquestes 
afectacions en els ovicàprids, el que és, sens dubte, atribuïble al baix percentatge de mostra pel que fa a 
la resta d’espècies. 
L’ agent que ha alterat més els conjunts ha estat l’acció dels carnívors, que només s’ha detectat en els 
ossos dels ovicàprids amb un 26,7% de la mostra. També, com a agent de primer nivell, tan sols s’hi va 
poder detectar l’acció de l’activitat de consum humà a través d’una única marca de tall en un os de cabra. 
En segon lloc, els agents diagenètics són els que més han actuat: amb un 10% de fissures, 6,7% de 
dissolucions i 3,3% d’escatacions. Les arrels també havien afectat en un 10% sobre els ossos d’ovicàprid. 
Algunes restes de la majoria presentaven graus d’alteració que anaven de l’1 al 2, típics de les restes que 
han estat cert temps a la intempèrie a mercè dels carnívors i de l’acció dels elements atmosfèrics. Per 
tant, en definitiva, es tractaria de restes en deposició secundària que haurien arribat barrejades amb els 
sediments utilitzats per a efectuar els reompliments del carrer.
En definitiva considerem que el reduït nombre de restes, la important afectació que aquestes van patir pels 
carnívors i la deposició secundària de les mateixes ha pogut afectar significativament al conjunt deposicional 
primari. Aquest fet ens obliga a prendre les dades obtingudes al carrer amb moltes reserves, fet que ens 
impedeix poder valorar els patrons de consum animal en base a un nombre tan baix de restes ja que si 
sumem totes les UEs no s’arriba ni a 110 restes. Per aquest motiu s’han comparat els nostres resultats amb 
els estudis previs que Josep M. Miró va dur a terme amb els materials procedents dels espais domèstics del 
testimoni (Miró 1992). Per tal d’augmentar el volum de mostra i per veure si els perfils obtinguts en el nostre 
estudi es corresponen amb els perfils globals per fase obtinguts en estudis els treballs anteriors.
Tenint en compte les dades proporcionades per l’NR, els percentatges van oferir un perfil taxonòmic 
pràcticament igual al descrit per Miró (tot i que amb percentatges diferents a causa de la diferència en el 
nombre de restes de la mostra) en el que els ovicàprids seguien encapçalant a la triada, seguida pels porcs 
i els bovins en tercer lloc. Els conjunts d’aquest sector del carrer no incorporaven cap resta de cavall, fet 
que s’ha atribuït al baix nombre de restes (fig. 4.104).

Sect 8/1 Estudi Miró (1992) NR total %NR
NRD % NRD % espècies espècies

O/C 26 72,2 44 57,1 70 61,9

OVAR 2 5,6 4 5,2 6 5,3

CAHI 2 5,6 2 2,6 4 3,5

Total O/C 30 83,3 50 64,9 80 70,8

SUDO 4 11,1 15 19,5 19 16,8

BOTA 2 5,6 9 11,7 11 9,7

EQCA 3 3,9 3 2,7

CAFA    

CEEL    

DADA    

ORCU    

LEPUS    

NRD Total 36  77  113  

TP 12 63,2  12 63,2

TM 3 15,8  3 15,8

TG 4 21,1  4 21,1

Total NRND 19  0  19  
Total NR 
Indet 5  285  290  

TOTAL 60  362  422  
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Representativitat taxonòmica Vilars III
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Fig. 4.104 - Taula amb l’NRD per taxo del sector 8/1 (pagina anterior) i representació gràfica.

Quan comparem les dades anteriors de l’NR amb les que ens va proporcionar l’NMI (també hem comparat 
les nostres dades amb les d’anteriors estudis de Miró, tal i com mostra el quadre inferior) el perfil descriu 
unes dades similars. És interessant constatar com els suids i els bovins s’equiparen quan tenim en compte 
l’NMI total de la fase Vilars III.
Si mirem més el detall i tenim en compte que Miró va estudiar els espais domèstics, mentre que en el nostre 
cas tan sols s’han pogut obtenir dades del carrer, el perfil que mostraven aquestes dos zones era una 
major presència de porc en els espais d’hàbitat, mentre que en el cas del carrer els que ocupaven el segon 
lloc de la triada eren els bovins en detriment del porc. Naturalment en el cas de l’estudi de Josep M. Miró, 
estructurat per fases, se’ns escapa molta informació pel que fa al context microespacial (per sectors i per 
nivells estratigràfics) no especificats en l’informe. D’aquesta manera tan sols podem comparar les nostres 
dades a nivell de fase general (fig. 4.105).

NMI (8/1) %NMI (8/1) NMI (Miró 1992) %NMI (Miró 1992) NMI Total Vilars III %NMI total Vilars III

Total O/C 11 78,6 6 35,3 17 54,8

SUDO 1 7,1 5 29,4 6 19,4

BOTA 2 14,3 4 23,5 6 19,4

EQCA 0 0,0 2 11,8 2 6,5

CAFA 0 0,0   0  

CEEL 0 0,0   0  

Total 14  17  31  
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Fig. 4.105 - Taula amb recompte de l’NMI per taxo (pagina anterior), representació del percentatge de l’NMI general (primera gràfica) i de la 
comparació de l’espectre del %NMI dels treballs anteriors i de les noves dades obtingudes en el present treball (segona gràfica).

Pel que fa a l’evolució del perfil taxonòmic en el transcurs de les diferents fases estudiades, la de Vilars 
III no ha mostrat una gran variabilitat respecte les fases precedents. El que sí que s’ha pogut constatar ha 
estat un augment del percentatge dels ovicàprids i dels bovins, mentre que els porcs s’haurien mantingut 
en proporcions idèntiques respecte la fase precedent (fig. 4.106). Quan contrastem les dades anteriors amb 
les de l’NMI els resultats són els mateixos; de manera que en aquesta penúltima fase del jaciment sí que 
sembla que s’hi documenta, per fi, un canvi en la composició i percentatges de la cabana animal, en la que 
el percentatge dels suids baixa i la dels bovins puja considerablement fins que ambdós espècies passen a 
ocupar el segon lloc de la triada amb els mateixos percentatges.

%NRD V-I %NRD V-II %NRD V-III
Total O/C 59,0 66,3 70,8
SUDO 32,6 16,5 16,8
BOTA 4,2 6,9 9,7

%NRD per fases
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Fig. 4.106 - Taula comparativa del percentatge de l’NRD de la triada en les diferents fases estudiades i representació gràfica.
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%NMI  V-0 %NMI V-I %NMI   V-II %NMI   V-III
Total O/C 36,4 50 52,0 54,8
SUDO 15,9 21 22,6 19,4
BOTA 6,8 7,6 10,6 19,4
EQCA 2,3 3 2,9 6,5

%NMI per fase
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Fig. 4.107 - Taula comparativa del percentatge de l’NMI de la triada en les diferents fases estudiades i representació gràfica.
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La formació dels conjunts del pou/cisterna (CS-74)
Per l’anàlisi dels processos de formació i acumulació de la cisterna s’han pres com a referència les diverses 
UEs descrites, si bé som conscients que sobretot les situades per sota del nivell freàtic i més pròximes a la 
base de l’estructura van estar subjectes a unes condicions d’excavació molt dures334 que van dificultar molt 
una distinció clara dels diversos nivells (principalment pel que fa a 7067 i 7072). Per a l’anàlisi dels conjunts 
prendrem el conjunt d’UEs que ens permetrà visualitzar la distribució global de les restes a l’interior del 
pou. Les principals dades que s’han utilitzat per a l’anàlisi han estat el NR total, la proporció de l’NRD dins 
de cada UE, com es relacionen les acumulacions faunístiques amb les d’altres materials arqueològics335, la 
importància relativa de cada espècie i com els agents tafonòmics han afectat a la mostra en cada nivell. A 
més a més, també es va practicar una analítica de la composició química a través d’un microscopi electrònic. 
Les dades obtingudes procedeixen de 12 mostres d’os i concrecions extretes dels diferents ossos i unitats 
estratigràfiques (tant de la sector 7/1 com 7/3). L’objectiu era poder contrastar les observacions fetes a 
nivell macroscòpic (color i textura) de les diverses afectacions que havien patit els conjunts, i veure de 
què estaven formades a nivell químic. D’aquesta manera, s’ha pogut realitzar un petit inventari tant de 
la composició química com de l’aspecte que adopten els ossos sotmesos a unes condicions d’oxidació/
reducció en medi aquàtic. A més a més, aquest tipus d’analítica també ens ha permès veure com es 
relacionaven els conjunts dipositats al baixador i a la cisterna i en quin medi estaven les restes (veure fig. 
4.128 i 4.130 i annex II). 

En primer lloc i pel que fa als nivells d’acumulació dels conjunts deposicionals, la cisterna presentava en 
el sector 7/1 una concentració molt important, tant de restes faunístiques com ceràmiques (fig. 4.108 i 
4.109), en tota una sèrie de nivells de sedimentació a la base de la mateixa. El primer nivell de reompliment/
amortització de l’estructura també presentava una quantitat significativa de material (sobretot ceràmic).
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NR 
ceràmica

%NR 
fauna

%NR 
ceràmica

E 976 2058 E 92,4 75,6

AB 0  AB 0,0 0,0

PR 0  PR 0,0 0,0

R 80 663 R 7,6 24,4

U 0  U 0,0 0,0

Acumulacions fauna/ceràmica per nivells arqueològics (cisterna 7/1)
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Fig. 4.108 - Quantificació de les restes de fauna i de ceràmica del sector 7/1 de la cisterna.

334. El sediment era argilós i llimós i va ser necessari l’ús d’una bomba que estigués extraient constantment l’aigua. L’excavació es va haver 
d’efectuar en tot moment en un medi molt humit i saturat en aigua, fet que dificultava molt la identificació dels materials i dels diversos nivells.

335. S’han comparat amb els materials ceràmics perquè era dels que disposàvem. Totes les dades referents a l’estudi ceràmic de la cisterna s’han 
extret de la Memòria de les intervencions arqueològiques dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) (Vidal et al. 2008).
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4.3.7_14.  Secció del sector 7/1 de la cisterna amb la distribució de les restes faunístiques i ceràmiques  Fig. 4.109 - Secció del sector 7/1 de la cisterna amb la distribució de les restes faunístiques i ceràmiques.
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A part del material ceràmic també hi havia altres materials arqueològics abocats com ara: metalls, material 
constructiu, materials lítics, malacofauna (fig. 4.110). Les dades carpològiques i antracològiques no s’han 
inclòs perquè encara no s’ha dut a terme la quantificació i estudi.

UE 
7056

UE 
7058

UE 
7067

UE 
7068

UE 
7071

UE 
7072

UE 
7078

UE 
7086 Total

MNCR 4  1  1    6
Fauna 80 131 18 72 484 46 114 111 1056

Ceràmica 663 241 32 178 1182 243 182  2721
Malacologia  1  4     5

Metalls 3  1  1    5
Mat. Lític 1 1   7    9

Mat. org. Manuf.    3     3

Mat. constructiu 8    6    14

Altres 1        1
Total 760 374 52 257 1681 289 296 111

Fig. 4.110 - Taula amb la relació dels diversos materials arqueològics apareguts al sector 7/1 de la cisterna.

El baixador (sector 7/3) presentava una major complexitat estratigràfica (respecte el sector 7/1) on cal 
destacar el predomini dels nivells d’ús o circulació amb restes faunístiques i ceràmiques. El nivell 
d’abandonament de l’estructura, representat per un potent estrat de reompliment, és el que presentava una 
segona acumulació important de materials. Els estrats de sedimentació i de preparació són els que menys 
restes van proporcionar en aquest sector.
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Fig. 4.111 - Quantificació de les restes de fauna i de ceràmica del sector 7/3 (baixador de la cisterna).
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A part del material ceràmic també hi havia altres materials arqueològics abocats com ara metalls, material 
constructiu, materials lítics, malacofauna. Els materials carpològiques i antracològiques no s’han inclòs pels
mateixos motius exposats a la cisterna.
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7061
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7062

UE 
7065

UE 
7073

UE 
7074

UE 
7076

UE 
7077 Total

MNCR           0
Fauna 115 188 70 5 1 3 35 26 56 5 504

Ceràmica 388 16 72 62 120 6 42 34 1135 66 1941
Malacologia 2          2

Metalls 1 4       3 1 9
Mat. Lític         2  2

Mat. org. Manuf.           0
Mat. constructiu 17 31 2 8       58

Altres           0
Total 523 239 144 75 121 9 77 60 1196 72

Fig. 4.113 - Taula amb la relació dels diversos materials arqueològics aparegutsal sector 7/3 (baixador de la cisterna).

A nivell global es va constatar que les UEs amb més restes (tant faunístiques com ceràmiques) en el sector 
7/1 eren la 7058, 7071 i 7078 (veure fig 4.109), i pel que fa a la zona del baixador (sector 7/3) ho eren les 
UEs 7053 i 7052.

El sector 7/1 tenia una acumulació de restes importants a la base del baixador i als nivells que quedaven 
just per sota de la mateixa. Aquest fet evidenciava un abocament intencionat, en diferents moments, 
de materials i deixalles diverses. Cal destacar especialment la important aportació de material de la UE 
7071=7058 de la cisterna que, a més, també funcionava amb la UE 7053 del baixador (veure fig. 4.109 i 
fig. 4.112). Aquestes UEs eren les que precedien el primer paquet de reompliment que amortitzava part de 
la cisterna. 
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Fig. 4.114 - Representació gràfica de tots els conjunts de la cisterna (sector 7/1 i 7/3).

Tant a l’interior del pou com al baixador, només s’ha pogut distingir un tipus de conjunt que consisteix 
en restes de deixalles d’ossos barrejades amb altres materials dipositats intencionadament, en diferents 
moments, durant tot el període d’utilització de l’estructura.
Entre les deixalles faunístiques hi hauria tant restes de consum alimentari, com de matèria primera per a la 
fabricació d’útils en os (banyes de cérvol i ossos llargs de boví). 
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En primer lloc les deixalles de consum alimentari s’han identificat en base a diversos criteris: 

• Presència de marques de tall en totes les UEs.
• Representació d’àmplia diversitat d’espècies de la triada (ovicàprid, bou, porc) i de cèrvids. 
• No hi ha ni animals sencers en connexió ni parts anatòmiques.
• L’espectre d’edats és molt ampli.
• Sobretot a la cisterna (sector 7/1), tot i que estan representades totes les parts anatòmiques, 
sembla que hi ha una preponderància dels ossos llargs de les extremitats amb més quantitat de carn 
consumible.

La presència de l’èquid de la cisterna en aquest cas s’ha considerat com a un individu també consumit, ja 
que tan sols van aparèixer certes parts sense connexió anatòmica i també amb marques de tall a la zona 
d’articulació de l’occipital amb la columna vertebral (veure fig. 4.115).
La presència d’ossos aïllats de gos en diverses UEs (7056, 7058, 7067, 7068 i 7078), tot i que amb 
percentatges molt baixos, que apareixen barrejats amb les deixalles de consum plantegen la possibilitat 
que aquests animals fossin consumits puntualment per la comunitat. Tot i que no s’hi han trobat marques 
de tall que permetin fer aquesta afirmació, ni ossos cremats. 
També cal destacar que la major part de restes d’aquest animal van aparèixer en el nivell de reompliment 
(UE 7056) on s’hi van identificar diverses categories d’edat que anaven des d’un individu adult fins a un 
animal en estat fetal o nounat. El fet que algunes restes presentessin traces d’arrels i dissolucions fa pensar 
en restes que haurien arribat barrejades amb aquest sediment per al reompliment i que, per tant, podrien 
arribar d’un lloc exterior del jaciment on prèviament els animals hi haguessin estat abocats sencers, un cop 
morts, allunyant la hipòtesi del consum com a aliment d’aquest taxo.

En segon lloc, les restes de matèria primera:

• Presència de banyes de muda de cérvol. També hi ha un cas on la banya s'havia obtingut de la caça 
de l'individu. Cal destacar que la UE 7071 és la que concentra el major nombre de banyes de cérvol 
pràcticament senceres (veure fig. 4.116). 
Tot i la concentració, les parts de banya presents respondrien a les parts no utilitzades per a 
l’elaboració d’útils i just les que faltaven eren les més dures i més utilitzades. Per aquest motiu 
sembla, més aviat, que es tractaria de rebutjos desestimats un cop ja s’havia extret la part de la 
banya que més interessava. 

• També hi havia altres parts anatòmiques com una costella polida de boví (UE 7068) i una diàfisi 
polida d'os llarg d'un animal de talla gran (UE 7071), possiblement utilitzades per alguna tasca 
domèstica.

Les deixalles de consum es barrejaven amb restes ceràmiques (en la majoria dels casos proporcionals a 
les restes faunístiques, però sempre amb un nombre molt superior de restes) i el perfil tipològic presentava 
un percentatge molt baix de ceràmiques d'importació (àtica de figures negres, grisa monocroma, àtiques de 
figures roges, àmfores púniques) amb un alt percentatge de ceràmiques de producció local a torn (tenalles, 
ibèriques pintades, ibèriques oxidades, ibèriques reduïdes) i producció local a mà d'acabats grollers i polits, 
amb decoracions incises i plàstiques. En definitiva, eren peces molt fragmentades i de tipologies molt 
diverses que evidenciaven que també es tractava de material amortitzat i desestimat.
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Fig. 4.115 - Secció de la cisterna amb la situació estratigràfica de les restes de cavall del sector 7/1.
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4.3.7_20. Secció de la cisterna amb la situació estratigràfica de les restes de cavall del sector 7/1.
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars III (450/425-375 aC)

Fig. 4.116 - Secció del sector 7/1 amb les UEs on van aparèixer les banyes de cérvol i de boví. Per veure les parts conservades de les banyes de 
cervol veure la figura 5.60 de l’apartat 5.5.6.
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4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

Fig. 4.117 - Muntatge fotogràfic amb les banyes de boví aparegudes al sector 7/1.
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars III (450/425-375 aC)

Fig. 4.118 - Muntatge fotogràfic amb les banyes de cérvol aparegudes al sector 7/1.
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4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

a) Representació anatòmica

Si comparem els dos sectors, primer de tot, en base a la representativitat anatòmica dels seus conjunts, 
la principal diferència era la presència d’un bon nombre de banyes a la cisterna (sector 7/1), pràcticament 
absents en el cas del baixador. En canvi hi havia un major nombre d’estelles i de fragments de diàfi si; 
sens dubte com a conseqüència del trepig i la circulació per sobre dels seus nivells, que hauria afavorit un 
major índex de fracturació dels ossos. El major nombre de fragments de vèrtebres i costelles que hi havia, 
respecte al sector 7/1, es va atribuir al sistema d’excavació336 i les condicions del terreny. 
Per la resta i tal i com mostra la gràfi ca inferior, el perfi l era pràcticament el mateix. La part cranial de 
l’animal estava per damunt de la resta de l’esquelet (banyes, crani, dents aïllades). Aquest fet s’hauria 
d’atribuir al major volum, fragilitat i, per tant, major índex de fragmentació d’aquest element anatòmic, que 
molt possiblement l’hauria sobre-representat. La resta de l’esquelet estava molt menys representat. En tot 
cas no vam poder identifi car que hi hagués una selecció de parts anatòmiques sinó que tot l’esquelet estava 
representat (per a més detall veure fi g. 4.122 i 4.123).

%NR de 7/1 %NR de 7/3
Banyes 31 1,5
Crani 20,7 18,3
Dents aïllades 6,3 9,4
Esq. axial 7,1 15,1
Ext. anterior 11,8 12,6
Ext. posterior 6,4 10,3
Falanges 0,6 1,1
Metapodes 4,5 3
Diàfi sis 11,7 28,8

0!

5!

10!

15!

20!

25!

30!

35!

 Banyes  Dents aïllades 
Ext. anterior 

Falanges Diàfisis 

Representació de les parts anatòmiques dels sectors de la cisterna!

%NR de 7/1!
%NR de 7/3!

Fig. 4.119 - Taula amb el percentatge de representativitat de les diferents parts de l’esquelet, a nivell global, tant al pou com al baixador.

336. Els nivells de la cisterna estaven per sota del nivell freàtic i eren molt llimosos i argilosos, van haver de ser excavats en humit amb totes les 
difi cultats que això suposa, de manera que la recuperació de petites estelles de diàfi si, costella i vèrtebra hauran passat fàcilment desapercebudes 
i, més encara, quan després no s’ha practicat el tamisat de les restes. En canvi, els nivells del baixador estaven per sobre del nivell freàtic en tot el 
sector i aquest fet va permetre efectuar una intervenció normal i acurada.
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4.3 Descripció del conjunts faunístics: Vilars III (450/425-375 aC)

b) Representació taxonòmica

En el cas del perfil taxonòmic i si ens referim en primer lloc a l’NR, aquest només tenia un tret distintiu entre 
el baixador i la cisterna. El sector 7/1 contenia restes de cavall mentre que al baixador no n’hi havia cap. 
La resta de tàxons en ambdós sectors situaven els ovicàprids al primer lloc de la triada, seguit dels bovins 
i en tercer lloc dels porcs.
Els animals cinegètics, com el cérvol, estaven representats també en els dos sectors de la cisterna, tot i 
que en uns percentatges molt baixos. Cal destacar que la fragmentació de les banyes de cérvol produïen 
una sobre representació d’aquesta especie. D’aquesta manera tot i que en el quadre de l’NRD (fig. 4.124) 
s’han comptabilitzat totes les restes, en la representació gràfica s’ha expressat a partir del nombre mínim 
d’elements per pal·liar el decalatge provocat per la fragmentació.
El conill i el gos van aparèixer de manera molt testimonial en el cas del baixador. També és interessant 
destacar, pel que fa a les restes no determinades, que mentre a la cisterna hi havia un percentatge molt 
elevat d’animals de talla gran (57,5%), en el cas del baixador els percentatges s’invertien a favor dels de 
talla petita (61,6%). Aquest fet dibuixava un perfil invers en aquest aspecte, tal i com mostra el gràfic inferior 
(fig. 4.122). 

Zona 7 Sect 7/1 Sect 7/3 7/1 i 7/3 
Vilars III NRD % NRD % NRD %

O/C 136 19,5 120 50,2 4 57,1
OVAR 28 4,0 16 6,7  0,0
CAHI 22 3,2 7 2,9  0,0
Total O/C 186 26,7 143 59,8 4 57,1
SUDO 29 4,2 28 11,7 1 14,3
BOTA 177 25,4 58 24,3 1 14,3
EQCA 80 11,5 0 0,0  0,0
CAFA 11 1,6 2 0,8  0,0
CEEL 211 30,3 6 2,5 1 14,3
DADA 1 0,1 0 0,0  0,0
ORCU 1 0,1 2 0,8  0,0
LEPUS 0 0,0 0 0,0  0,0
NRD Total 696  239  7  
TP 34 17,5 145 62,5 5 100,0
TM 48 24,7 40 17,2  0,0
TG 112 57,7 47 20,3  0,0
Total NRND 194  232  5  
Total NR Indet 166  33    
TOTAL 1056  504  12  
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Fig. 4.122 - Taules amb la quantificació de NR per taxo dels sectors de la cisterna (a dalt) i representació gràfica de les dades (a baix).
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La contrastació de l’NR amb l’NMI si que va donar algunes diferències significatives; com ara que al sector 
7/1 els ovicàprids ocupaven el primer lloc de la triada, seguits pels bovins i després els porcs. En canvi, al 
baixador el porc ocupava el segon lloc de la triada en detriment dels bovins.

%NMI 
cisterna

%NMI 
baixador

Total 
O/C 40 44
SUDO 13,8 28
BOTA 18,5 18
EQCA 4,6 0
CAFA 7,7 2
CEEL 12,3 4

Representativitat espècies en NMI
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%NMI cisterna

%NMI baixador

Fig. 4.123 - Taules amb la quantificació de NMI per taxo dels sectors de la cisternai la representació gràfica de les dades.

c) L’afectació dels agents tafonòmics

Les alteracions que s’han pogut identificar sobre els ossos evidencien quin era el medi en el que es van 
depositar així com l’origen de les restes. S’han identificat totes les tipologies des de les de primer nivell 
provocades per humans i carnívors, a les de segon i tercer nivell (veure fig. 4.124 i 4.125).
En primer lloc i seguint de moment dins dels sector 7/1, podem veure com les alteracions que més van 
afectar els conjunts de la cisterna foren les produïdes per l’acció de l’aigua: 

•	Coloració marró fosc i marró clar de la cortical:

Els conjunts de la cisterna presentaven entre el 70-88% dels ossos amb una mineralització òptima 
i una coloració marró fosc homogènia per tota la cortical. Els agents diagenètics poden canviar la 
composició química dels teixits esquelètics enterrats (Lyman 1994, 421). Hi ha treballs que han 
permès establir un model útil sobre les modificacions químiques a partir del concepte de difusió 
(un procés que s’activa quan els elements químics mòbils tendeixen a emigrar de les àrees d’alta 
concentració a les de baixa concentració). Aquest procés segueix fins que s’estableix un equilibri de 
concentració en ambdós àrees. Per tant, si el teixit esquelètic es diferencia de la composició química 
de la matriu sedimentària on està dipositat i/o enterrat, aquest tendirà a perdre elements químics 
en els quals és ric i guanyarà elements en els quals és pobre en relació al sediment (serà enriquit) 
(Whimer et al. 1989, 244-245). Aquest fet és el que hauria produït un canvi en la coloració de la 
cortical de l’os, que degut a un llarg temps en un medi reductor carregat de partícules de manganès 
i ferro, hauria estat enriquit amb aquests minerals adquirint aquesta coloració característica. Podem 
dir doncs que quan trobem ossos amb aquestes coloracions són indicadors de materials que han 
estat amb un medi reductor constant i amb un pH neutre i/o lleugerament alcalí.
A partir de la fig. 4.129 podem veure la gradació lògica del %NR amb aquest tipus d’alteració. Com a 
dada a destacar hi ha l’afectació del 46,6% del conjunt al nivell de reompliment (UE 7056), que estaria 
evidenciant la cota màxima a la que va arribar el nivell freàtic un cop la cisterna va ser amortitzada. 
Naturalment, no podem saber en quin moment històric es va produir aquest màxim de cota. 
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•	Presència de nòduls de manganès i ferro (Mn i Fe)

La major part de les UEs de la base de la cisterna presentaven, en alguns dels seus ossos, precipitació 
d'òxid de manganès en un mínim del 1,6% (UE 7058) i un màxim del 6,4% (UE 7071). Aquest fet no 
s'ha pogut constatar tan sols a nivell macroscòpic sinó que s'ha verificat a partir de del microscopi 
electrònic, on totes les mostres analitzades han evidenciat una forta presència tant d'òxid de ferro 
com d'òxid de manganès (veure annexos al final del capítol).
La presència de nòduls de Mn/Fe sobre la superfície d'alguns ossos (veure fig. 4.129 i 4.132_4) són 
indicadors d’un context hidromòrfic incipient. També cal matisar que es presenten en sòls sotmesos 
a intensos canvis estacionals. Durant les fases humides es redueixen l’Mn/Fe i es mobilitzen. 
Durant les fases d’airejament l’Mn i el Fe s’oxiden i es solidifiquen o precipiten337. A més a més, la 
precipitació d’Mn també està associada a la descomposició de matèria orgànica durant la diagènesi 
(Berner 1968, 1981; Parker i Toots 1970). Aquest fet podria indicar que algunes de les restes podrien 
haver presentat alguna connexió anatòmica i/o que encara presentessin part de teixit dèrmic en ser 
abocades. També pot implicar un abocament d’altres materials vegetals i/o orgànics a la cisterna.

Aquest tipus d’alteració química també ofereix altres dades indirectes sobre el medi i el context deposicional 
dels conjunts faunístics de la cisterna, com ara el pH338 de l’aigua, ja que l’ òxid d’Mn precipita en ambients 
o sòls neutres i/o alcalins amb un alt valor d’Eh (a partir de 0,4) (veure fig. 4.126). Podem saber, doncs, 
que el pH de la cisterna seria força neutre, ja que de no ser així no s’hauria pogut produir l’activitat dels 
microorganismes responsables de la descomposició de les restes orgàniques (que no toleren valors molt 
allunyats del pH neutre = 7).

Per tot això, deduïm que els conjunts faunístics de les UE 7058, 7071, 7067 són els que ens indiquen 
més clarament la variabilitat del nivell freàtic, ja que la precipitació d’òxid de manganès sobre els ossos 
hi era present fins a l’alçada de la UE 7078. Aquest fet evidencia que les restes es devien abocar 
durant els períodes en els quals el nivell freàtic era més alt, de manera que els conjunts haurien estat 
sotmesos a condicions d’hidròlisi. D’altra banda, la precipitació de manganès així com les concrecions 
calcàries evidenciarien el medi oxidant puntual (condicions d’humitat sense que les restes estiguessin 
totalment submergides) que hauria permès la precipitació d’aquests compostos. De manera que el 
nivell freàtic hauria pogut baixar considerablement durant els períodes d’estiu, però mai s’arribaria a 
assecar la cisterna. Així, la base sempre retindria un mínim d’aigua difícilment consumible en els mesos 
d’estiu per l’estancament i la presència de matèria orgànica dissolta.

•	Presència de micronòduls de bari (Ba)

De les diverses restes analitzades l'anàlisi amb el microscopi electrònic va evidenciar que hi havia 
marcada la seva presència en diverses mostres òssies (1, 2 i 8 que corresponien a les UEs 7058, 
7053 i 7078).

El bari és un element similar al calci i ocupa el divuitè lloc en abundància a l'escorça terrestre, on s'hi 
torba en un 0,04%, valor entre el calci i l'estronci, els altres metalls alcalinoterris. Aquest element té 
una alta concentració en les plantes i en el marisc i una molt baixa presència en la carn (Whitmer et al. 
1989, 209). A més, el bari, per l'escassa solubilitat de les seves sals, provoca que sigui pràcticament 
inexistent en medis aquàtics (Arnay de la Rosa et al. 2008, 834). El fet que sigui tan difícil de trobar 
podria convertir la seva presència en un indicador de la presència incipient de matèria vegetal a la 
base de la cisterna (fongs, algues i plantes) i, per tant, d'una alta activitat biològica (veure annex II, 
concretament a les UEs 7058, 7053, 7078).

337. És interessant destacar el fet que el manganès es redueix sempre a valors més alts d’Eh que el ferro, pel que en humitejar-se el sòl serà el primer 
en mobilitzar-se, i en produir-se la dessecació s’oxidarà en últim lloc. És doncs, el més mòbil. Aquest fet es pot veure en la figura 4.128, on s’han 
representat les possibles variacions dels valors d‘Eh d’un sòl sotmès a dos canvis d’humitat diferents: un de curta hidromòrfia (línia blava) i l’altre 
amb una hidromòrfia molt més intensa (línia groga).

338. El pH és un valor que ens indica si un producte o material és àcid (pH inferior a 7), alcalí (pH superior a 7) o neutre (pH=7). 
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4. La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues)

•	Concrecions calcàries339

Les concrecions impliquen la precipitació de sals solubles sobre la superfície dels ossos o les dents. 
Les sals solubles deriven dels sediments i són transportades per les aigües subterrànies. La calcificació 
(precipitació de les sals de carbonat de calci) és molt habitual en les restes arqueològiques. Els 
carbonats de calci estan àmpliament distribuïts pels sòls. Quan aquests estan presents en quantitats 
petites, com ara l’1% del sòl, poden elevar el pH per damunt de la neutralitat (més de 7) i sostenir un 
alt nivell d’activitat biològica (tal i com sembla observar-se en els nivells de la base de la cisterna).
En els conjunts de la cisterna aquests tipus de concrecions no eren gaire nombroses, però que quan 
hi eren presents cobrien una part important de la superfície de l’os i ho feien de manera bastant 
massiva (veure fig. 4.128). Aquestes concrecions tenien més aviat una aparença plàstica i argilosa. Hi 
ha situacions en les que, quan hi ha argiles o llims en suspensió a l’aigua, aquestes poden precipitar 
o endurir-se juntament amb el carbonat càlcic; en aquests casos la calcita adopta una coloració 
grisenca o marronosa en funció de les impureses i l’ambient en el que es trobi dipositat. Això podria 
explicar la coloració grisenca característica dels llims i del medi reductor dels nivells de la base de 
la cisterna.
Efectivament, quan es va practicar l’anàlisi en el microscopi electrònic d’aquestes concrecions es va 

339. És constatar que, efectivament, es tractava de concrecions calcàries perquè es va dur a terme la prova de l’àcid clorhídric (HCl) al laboratori 
de restauració de la Universitat de Lleida, a qui agraïm totes les facilitats i ajuda prestades, sobre tres mostres procedents de les UEs 7071, 7058 
de la cisterna i 7053 del baixador. Això només demostra que entre els components hi havia partícules calcàries però caldria fer més analítiques per 
determinar altres possibles components. 

Fig. 4.126 - Figura on es superposen els camps d’estabilitat del ferro i del manganès a les regions corresponents a sòls secs, 
humits i amb aigua estancada, que permeten veure en quines condicions van precipitar aquests elements sobre els conjunts 

faunístics de la cisterna.
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veure que, majoritàriament, estaven compostes de calci (Ca) però que també tenien ferro (Fe), silici340 
(Si), magnesi341 (Mg), potassi342 (K), sodi343 (Na) (veure annexos al capítol en concret, el 12. UE 7071). 

Aquestes concrecions són el reflex del medi sedimentari que estava en contacte amb les restes 
faunístiques. La composició, doncs, evidenciava un medi principalment alcalí a través dels metalls 
alcaloides presents en la composició que es poden trobar en el medi natural, així com la presència 
de matèria orgànica animal i vegetal en descomposició. Tot plegat seria el que hauria provocat que 
aquestes concrecions calcàries adoptessin aquesta coloració gris tan característica. 

La presència d’aquest tipus de concrecions també pot ser un indicador de la variabilitat del nivell 
freàtic, ja que els carbonats de calci són les primeres substàncies que es comencen a acumular 
quan el medi s’oxida (per dessecació) (Rivas 2008, 46-47). Aquestes estan presents amb un màxim 
del 31,1% de la mostra en la UE 7058 (la 7067 no la tenim en compte, ja que només hi havia 18 
restes), que resulta la més superficial de la base de la cisterna. A mesura que baixem de nivell, els 
percentatges es van reduint de manera dràstica amb, per exemple, un 17% a la UE 7071 i fins a un 
3,4% a la més profunda UE 7078 (veure fig. 4.129). El nivell de reompliment (UE 7056) també tenia 
un 15,1% de la mostra amb concrecions que evidenciaria la cota màxima variable a la que hauria 
arribat el nivell freàtic. Naturalment, no sabem en quin moment històric s’hauria produït aquesta cota 
d’aigua. 

En definitiva i en conclusió, aquests indicadors evidenciarien que la major part de les restes van ser 
depositades en un moment de funcionament de l’estructura i que van estar en un medi clarament hidromorf344:

a) Saturació d’aigua: un medi reductor com a conseqüència d’un excés d’aigua en el sòl durant un 
determinat temps. L’aigua arribaria a través del nivell freàtic i de l’aigua de la pluja.

b) Absència d’oxigen dissolt: és un context amb aigua estancada que no es remouria habitualment. 
És aquest fet el que provoca que els microorganismes consumeixin ràpidament l’oxigen i que es 
produeixi la reducció del medi.

c) Presència de matèria orgànica dissolta: els sòls pobres en matèria orgànica, encara que es trobin 
saturats en aigua durant un temps apreciable, no presenten trets hidromòrfics; de manera que aquest 
fet evidenciaria que els materials faunístics estarien associats a sòls amb matèria orgànica abundant.

d) Alta temperatura: els mesos d’estiu, quan el nivell freàtic baixava i la temperatura de l’aigua era 
elevada, haurien permès l’activitat biològica. Aquesta es desenvolupa a partir dels 5oC durant la fase 
d’hidromòrfia.

e) pH no excessivament àcid: el Fe i l’Mn precipiten en sòls de pH neutre o lleugerament alcalí i en 
contextos lleugerament humits i/o secs (indicador de la variabilitat de la capa freàtica).

f) Medi oxidació/reducció: perquè l’Mn i el Fe precipitin sobre els ossos hi ha d’haver fases d’hidromòrfia 
(ja sigui curta o prolongada) perquè així aquests puguin dissoldre’s primer i precipitar-se en els 
períodes d’oxidació sobre les restes òssies.

   

Pel que fa a l’acció dels agents d’alteració atmosfèrica (fissures, descamació, alteració de la cortical) 
també van tenir una lleu incidència sobre la majoria dels conjunts, que evidenciarien la possible deposició 
secundària (també corroborada per la lleu acció dels carnívors) d’algunes restes del conjunt i/o la variabilitat 

340. Utilitzat per a fer vidre i ceràmica.

341. El magnesi no es troba sol en estat natural sinó que forma part de nombrosos compostos, en la seva majoria d’òxids i sals. És un element 
insoluble. El magnesi també reacciona amb l’àcid clorhídric (HCl), per aquest motiu quan vam fer la prova amb aquest àcid a les concrecions per 
veure si eren clacaries o no, també devia contribuir a l’efervescència de la mostra.

342. El potassi és el mineral que apareix amb major quantitat en els éssers vius després del calci i el fòsfor, aquest element es troba en els cereals, 
la carn, vegetals, fruites i llegums. 

343. Les sals de sodi més importants que es troben a la naturalesa són el clorur de sodi (sal de roca), el carbonat de sodi (sosa i trona), el borat de 
sodi (bòrax), el nitrat de sodi i el sulfat de sodi. Les sals de sodi es troben en l’aigua de mar, llacs salats, llacs alcalins i deus minerals.

344. Es coneix per hidromòrfia un estat permanent o temporal de saturació d’aigua en el sòl que porta implícita o associada l’existència de condicions 
reductores. Les accions de la hidromòrfia tenen importants efectes en el sòl (Aguilar et al. 2007).
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del nivell freàtic que hauria afectat els nivells més superiors de la base de la cisterna. Els nivells amb més 
percentatge d’aquestes afectacions han estat les UEs 7056, 7067 (tot i que només tenien 18 restes) i 
7068. En definitiva, aquestes alteracions, atribuïdes a canvis bruscos de medi sec/humit o a l’exposició als 
elements durant un període relativament prolongat, no serien gaire representatives i no haurien modificat 
pràcticament el conjunt deposicional. En general presenten un excel·lent estat de mineralització.

L’acció de les arrels era molt poc significativa en aquest nivell de la base de la cisterna, on la seva acció 
es concentrava al nivell de reompliment/amortització (UE 7056). En definitiva, podem definir quin seria el 
perfil tafonòmic d’un conjunt de restes faunístiques345 sotmès a unes condicions d’hidromòrfia a partir dels 
resultats de la cisterna de la fortalesa dels Vilars (veure figura 4.3.7_30).

Pel que fa al baixador (sector 7/3) només destacarem que presenta una estratigrafia que planteja moltes 
preguntes sobre la seva formació. La tipologia dels conjunts faunístics és la mateixa que la descrita més 
amunt per al sector 7/1. 

L’acció dels agents tafonòmics presentava diversos perfils, però n’hi havia un en particular que volem 
destacar. L’estudi arqueofaunístic ha permès constatar que hi havia diverses UEs que presentaven un perfil 
tafonòmic pràcticament igual que el dels nivells hidromòrfics de la base de la cisterna (veure fig. 4.127 i fig. 
4.130). Aquesta era principalment la UE 7053 (que funcionava amb 7058 i 7071 del sector 7/1), on un 50% 
del conjunt presentava una coloració marró fosc de la cortical, una molt bona mineralització i concrecions 
calcàries en un 5,1% de les restes. Aquests indicadors hidromòrfics també estaven en altres nivells del 
baixador (UEs 7073, 7074, 7076 i 7077), tot i que en menor percentatge (veure fig. 4.131). Aquestes dades 
van permetre plantejar dues hipòtesis: 

1) Que el nivell freàtic hagués arribat fins a aquesta cota i hagués negat part del baixador durant un 
bon període de temps, inutilitzant-lo.

2) Que es pogués confirmar una de les hipòtesis ja apuntades pels arqueòlegs, que parlaven de 
neteges puntuals de la base de la cisterna. Aquesta activitat extractiva hauria pogut deixar part 
d’aquests materials i del sediment extret (ja que el perfil verdós i llimós recorda la composició dels 
nivells trobats a la base de la cisterna) dipositat al baixador. 

La presència d’algunes UEs al baixador, com la 7052, 7060, i 7062, sense ossos alterats per un ambient 
hidromòrfic, seria un dels principals factors que ens permetrien descartar la primera hipòtesi, ja que si el 
nivell freàtic hagués inundat el baixador, totes les restes de les UEs que quedaven per sota de la 7053 
estarien afectades per les mateixes alteracions. A més a més, hi havia diversos indicadors que apuntaven 
a unes tasques de neteja i sanejament de la base de la cisterna: 

•	El possible remuntatge d'un atles (trobat a la UE 7058 del baixador) i una escàpula (trobada a la UE 
7078 de la base de la cisterna) d'un gos de talla anormalment gran pel context i amb unes alteracions 
idèntiques. 

•	A partir de les analítiques amb el microscopi electrònic de les UEs de la cisterna (UE 7058, 7071 i 
7078) i de les del baixador (UE 7053) es va poder comprovar que els ossos no només presentaven 
alteracions idèntiques a nivell macroscòpic, sinó que també tenien una composició química 
pràcticament igual (amb petites variacions en la concentració segons la UE).

•	El sediment argilós i llimós de colors grisos i verdosos característics dels ambients hidromòrfics i 
reductors de la base de la cisterna.

Podem afirmar, doncs, que part dels conjunts faunístics del baixador provindrien de l'interior de la cisterna. 
Aquest fet també podria explicar-se perquè hi ha menys ossos de talla gran al baixador, ja que lògicament 
aquests sí que serien els primers a ésser eliminats del pas a causa de la seva major talla i volum; mentre 
que les estelles o els ossos més petits que no destorbarien tant al pas, i de més difícil localització, haurien 
pogut quedar depositats a diferents llocs del baixador. 

345. Només s’han pres com a representatius els conjunts amb més de 110 restes.
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% Sector 7/1 

CB CMF CMC TF TN Fis Ar Dis Desc Concr Alt
UE 7058 1 74,8 7,8 1,9 1,9 1,9 34 0 2,9 31,1 0
UE 7071 0 82,4 1,2 5,6 6,4 4 0,8 6,4 6,4 17,2 0
UE 7078 0 83,1 0 1,1 3,4 3,4 16,9 9 3,4 3,4 13,5

Perfil tafonòmic del sector 7/1
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% sector 7/3
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UE 7052 0 0 0 0 0 13,4 75 1,8 3,6 4,5 0
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4.3.7_30. Comparativa dels perfils tafonòmics del sector 7/1 i 7/3.
Fig. 4.127 - Comparativa dels perfils tafonòmics del sector 7/1 i 7/3.
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Fig. 4.128 - Fotogràfies de l’aspecte macroscòpic dels agent tafonòmic que van afectar els conjunt del sector 7/1.
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4.3.7_32. Seccions del sector 7/1 amb el %NR amb la distribució dels diversos agents tafonòmics vinculats a l'acció de l'aigua. Fig. 4.129 - Seccions del sector 7/1 amb el %NR amb la distribució dels diversos agents tafonòmics vinculats a l'acció de l'aigua.
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Fig. 4.130 - Fotografies de l’aspecte macroscòpic dels agent tafonòmic que van afectar els conjunt del sector 7/3.
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Fig. 4.131 - Seccions del sector 7/3 amb el %NR amb afectació de diversos agents tafonòmics.
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4.3.7_34. Seccions del sector 7/3 amb el %NR amb afectació de diversos agents tafonòmics.
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Conclusions i interpretació dels conjunts de la cisterna
Per tot el que hem exposat anteriorment concloem que les tasques de neteja efectuades a la cisterna 
haurien afectat de manera important els conjunts deposicionals originals. Aquest fet ens impedeix poder 
afirmar que inicialment les deixalles de consum estiguessin barrejades amb animals abocats en connexió 
(cavall i gos?), tal i com podria suggerir la presència d’ossos d’un cadell de gos o d’un gos de talla gran 
sense marques de tall. De la mateixa manera, ens obliga a prendre amb precaució els resultats obtinguts pel 
que fa a representació anatòmica i taxonòmica. En tot cas, els perfils analitzats apunten a un ús secundari 
de l’estructura com a abocador de deixalles, el que descarta la possibilitat que hagués estat utilitzat com a 
pou votiu o ritual346.
En definitiva la gran pregunta que se’ns planteja és per què s’aboquen deixalles en una cisterna destinada 
a proveir els habitants del poblat d’aigua potable? I, sobretot, per què s’efectuen en diferents moments del 
funcionament de l’estructura aquestes neteges de la base de la cisterna?.
La primera resposta lògica és la de pensar que no estaria complint la seva funció. Una segona possibilitat 
que seria que l’aigua no fos potable o simplement que s’hagués contaminat. De ser així, les restes de la 
cisterna haurien deixat alguna traça que ens permetés inferir aquesta possibilitat.
L’aigua, per a ser potable, ha de ser cristal·lina, inodora, incolora, insípida i sense matèries en suspensió. 
Les causes que poden provocar que l’aigua no sigui potable, o simplement que estigui contaminada, en una 
societat protohistòrica són les següents:

•	La filtració de purins. El nitrogen aplicat d'aquesta manera, que no és assimilat per les plantes, és 
transformat pels microorganismes del sòl en nitrat i després arrossegat per l'aigua de pluja al nivell 
freàtic.

•	Altres possibles focus de contaminació són les deixalles orgàniques provinents del bestiar, fruites 
i vegetals. Aquestes concentracions de matèria orgànica originen un alt percentatge de fosfats a 
l'aigua que provoquen un ràpid creixement de la població d'algues. Les algues utilitzen l'oxigen en 
gran quantitat i afavoreixen el ambients reductors.

Tot i que les analítiques de la composició química dels ossos i de l’aigua (veure Annex III)  no van detectar 
una presència anòmala de nitrats, sí que van evidenciar un alt contingut en fosfats. Aquest fet, sumat a 
la forta presència d'òxid de manganès i de bari, ens permet plantejar la possibilitat d'un baix nivell freàtic, 
sense circulació d'aigua, infestat per les algues i contaminat com a conseqüència de la putrefacció de les 
deixalles animals i vegetals que s'hi havien anat abocant. Tot això hauria provocat un ambient de forta 
descomposició que hauria pogut incentivar unes tasques de neteja amb l'esperança de sanejar l'estructura. 
El moment previ a l'amortització presentaria un baixador obstruït per un bon nombre de deixalles que 
dificultarien l'accés a l'aigua (això evidencia que no hi ha un interès per accedir-hi). Encara que el nivell 
freàtic estigués molt baix, la cisterna no s'hauria assecat mai del tot. L'estructura no estaria seca en el 
moment en què es va esmorteir i, en tot cas, sembla que el motiu de la seva amortització podria ser que 
l’aigua no fos potable. 

346. Tant en el món ibèric com fora d’ell tenim exemples de pous votius amb ofrenes d’animals. Per citar alguns exemples tenim diversos pous votius 
de la necròpolis de Gadir. En aquest cas els conjunts estan formats per ossos de diverses espècies barrejats amb vaixella ceràmica que van ésser 
atribuïts en un primer moment a banquets funeraris, possibilitat que ha estat revisada recentment (Niveau 2008). Aquest necròpolis presentava un 
segon grup de restes, aquestes sí, amb connexions anatòmiques, que foren interpretades com a sacrificis en els quals ni l’oficiant, ni el fidel haurien 
consumit cap part de l’animal. Aquests ritus caldria integrar-los en les cerimònies de sacralització d’uns pous votius, entesos com un espai litúrgic 
de primer ordre i no un simple abocador (Niveau i Ferrer 2004; Niveau 2008) (citat per Cabrera 2010 196, BD-03).
El fenomen de sacrifici i deposició de restes animals en pous també s’ha documentat en el món fenici-púnic. En context ibèric podem citar les sitges 
de Mas Castellar de Pontós, reutilitzats com a dipòsits votius (presència d’un cap de gos) (Pons 2002). 
La costa del Llenguadoc també ha ofert alguns exemples espectaculars com el del jaciment de Lattara (Valenzuela ). En aquest cas, tot i que no 
van ser interpretats com a dipòsits votius sinó com a escombraries, ens ha semblat interessant destacar l’abocament de cavalls sencers en connexió 
anatòmica.
Un exemple molt remarcable és el de l’oppidum d’Argentomagus (Saint-Marcel). Aquest compta amb un important conjunt de pous i fosses que no 
tenen paral·lels en tota la Gàl·lia. En aquest cas l’autor parla de nivells molt orgànics amb nombroses restes de material faunístic sense connexions 
anatòmiques, així com d’altres materials arqueològics. L’aparició d’alguns objectes singulars en els nivells de reompliment dels pous (monedes, 
armes, vasos ceràmics d’importació i alguns ex-vots) ha induït als seus autors a veure un caràcter sacre en aquestes estructures (Allain et al. 1987).
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La gestió ramadera a la fortalesa dels 
Vilars
5.1 L’espectre faunístic 
Arribat aquest punt hem volgut tractar els resultats de manera diacrònica per poder establir a través d’una 
visió més global els possibles canvis, tant en la gestió, com en la composició de la cabana animal consumida. 
La representativitat dels diferents tàxons, a partir de l’NR i l’NMI, no sembla haver experimentat una gran 
variabilitat al llarg de les diverses fases.

Els conjunts de la fase Vilars 01 (800-775/700-675 aC) presentaven una mostra faunística molt reduïda (a 
causa de la poca superfície excavada d’aquest moment), fet que limita inevitablement la representativitat de 
la mostra. De totes maneres la tendència que s’hi va poder observar (veure fig. 5.1.1_1) situa als ovicàprids 
al capdamunt de la cabana animal ,tant des del punt de vista de l’NR com de l’NMI. En segon lloc hi hauria 
el porc i en el tercer els lagomorfs, en concret el conill. Pel que fa a la resta de la tríada també tenim als 
bovins, representats per percentatges molt discrets (4,5% en NRD i 6,8% en NMI), juntament amb els 
èquids que van aparèixer amb un 0,8% en NRD i un 2,3% en NMI. El pes teòric mostra com tots els tàxons 
de la tríada tenen aports força equilibrats, un espectre que podria estar fortament influenciat pel baix volum 
de mostra.
En aquesta primera fase s’evidencia com l’activitat cinegètica del jaciment se centrava en els petits mamífers 
(conills i llebres). Aquesta sembla ser una activitat destinada a complementar, puntualment, la dieta de base 
animal dels seus pobladors. El pes teòric dels tàxons salvatges mostra que en realitat l’aport carni seria 
ínfim i oportunista.

Els conjunts de la fase Vilars I (700-675/550-525 aC) tenien un NR molts superior als de la fase precedent2. 
A diferència de la fase anterior, Vilars I ja presentava un corpus de dades important que ens permetia 
establir una comparativa molt més fiable. Durant aquest moment, la dinàmica no difereix gaire respecte 

1. Del conjunt de la fase de Vilars 0 es van estudiar un total de 1501 restes, de les quals 177 (11,8%) eren restes de deixalles de consum i 1324 
(88,2%) formaven part dels conjunts tancats sota paviment. En relació a les restes de consum, 1532 (92%) es van poder determinar: 131 (74%) a 
nivell anatòmic i taxonòmic, i 39 (22%) només a nivell anatòmic. Pel que fa a les restes indeterminades, constituïen el 6,2%, amb 11 restes.

2. Del conjunt de la fase de Vilars I es van estudiar un total de 2826 restes, de les quals 1632 (57,7%) eren restes de deixalles de consum i 1194 
(42,2%) formaven part dels conjunts tancats sota paviment. En relació a les restes de consum, 1503 (92%) es van poder determinar: 1247 (83,2%) 
a nivell anatòmic i taxonòmic, i 254 (15,2%) només a nivell anatòmic. Pel que fa a les restes indeterminades, constituïen el 8%, amb 129 restes.
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de l’anterior fase. Els ovicàprids continuen essent l’espècie més representada tant a partir de l’ NR com 
de l’NMI, i l’únic que sembla presentar una petita variació és l’augment percentual de les restes de porc. 
Malgrat tot, aquest taxo segueix ocupant el segon lloc, a molta distància dels ovicàprids. La tercera espècie 
en importància segueix essent un animal cinegètic, el conill, amb un 8,3% de l’NRD i el 15,9% en l’NMI. La 
presència del conill, així com la d’altres espècies salvatges com ara el cérvol i la llebre, mostra la continuïtat 
de l’activitat cinegètica respecte a la fase precedent. Finalment i en quart lloc, hi trobem la resta d’espècies 
de manera molt més testimonial, com ara el cavall, amb un 0,9% de l’NRD i un 3% de l’NMI; la llebre, amb 
un 0,6% de l’NRD) i un 2,3% de l’NMI) i el cérvol, amb un 0,6% de l’NRD) i un 1,5% de l’NMI). Ara bé, el pes 
teòric evidencia que l’adquisició d’animals salvatges era molt puntual i, per tant, un complement a la dieta. 
Podem dir que la tendència observada a Vilars I té una clara continuïtat respecte la de fase anterior, amb la 
novetat que incorpora al registre restes de cérvol. 

La fase Vilars II (550-525/450-425 aC) marca el primer moment de l’ibèric antic al jaciment i a banda de ser 
la que millor s’ha excavat, també és la que ha proporcionat un major nombre de restes3.
Les espècies representades semblen mostrar una tendència pràcticament idèntica respecte a les de les 
dos fases precedents i per aquest motiu no tornarem a comentar-ho. La importància de l’activitat cinegètica 
segueix quedant ben palesa en el registre, tot i que se’n evidencia una lleugera disminució. Aquest fet 
provoca que el conill, que ocupava la tercera posició durant la fase de Vilars I, ara ja quedarà relegat al 
quart lloc, per sota dels bovins, amb un 7,9% de l’NRD i 8,9% de l’NMI. El mateix passa amb els cèrvids, 
que disminueixen lleugerament respecte a la fase precedent amb un 0,4% de l’NRD i 1,1% de l’NMI. El 
pes teòric també suggereix un augment de l’aport carni dels bovins i un manteniment pel que fa als èquids 
respecte les fases precedents. De la mateixa manera, també reafirma la disminució del pes de les espècies 
cinegètiques. 

Finalment, i pel que fa a la informació proporcionada per la fase Vilars III (450-425/375 aC), d’una banda 
tenim els conjunts de la cisterna, amb un major volum de restes, i de l’altra, els conjunts procedents de la 
zona d’hàbitat, on els materials eren molt escadussers4 i estaven força afectats per l’acció dels carnívors 
(veure apartat 4.3.7). A més, l’arrasament general dels espais d’aquesta fase no permetrà ampliar mai la 
mostra més enllà de les poques restes que pot oferir el testimoni. Tots aquests elements obliguen a prendre 
les dades amb moltes reserves i cautela, i deixen un gran buit en el registre de l’ibèric ple. D’aquesta manera, 
ens veiem obligades a fer ús de totes les dades disponibles i per això, s’han complementat els resultats 
d’aquest treball amb els estudis previs duts a terme per J. M. Miró (1992). En aquests es va realitzar un 
estudi preliminar d’alguns materials procedents dels espais del testimoni que, com en el nostre cas, van 
oferir un nombre molt escadusser de materials (NR=79). La inclusió de dades anteriors a les proporcionades 
pels nous estudis aportarà una major solidesa als nostres resultats i ens permetran contrastar les dades.
L’NR oferia un perfil amb una certa variabilitat respecte al període precedent. En primer lloc, els ovicàprids 
i els bovins incrementen lleugerament la seva importància, mentre que els suids s’estabilitzen. Els conjunts 
d’aquest sector del carrer no incorporaven cap resta de cavall en el nostre estudi, però tenim constància 
que J.M. Miró havia identificat tres restes que va incloure dins la categoria Equus sp.. Tant l’NMI com el pes 
teòric evidencien una lleugera disminució del porc i un creixement més marcat dels bovins. Pel que fa a la 
cisterna, presenta una problemàtica més complexa que ja s’havia comentat en l’apartat 4.3.8 i que tornarem 
a reprendre de manera més detallada en els propers apartats. El que volem deixar clar és que els materials 
de la cisterna semblen tenir un origen tafonòmic diferent que no permet comprar-lo amb el d’altres fases 
ni amb el dels espais d’hàbitat de la zona del testimoni. Tanmateix, s’han representat i comentat els seus 
resultats a part per fer visibles aquestes particularitats.

3. Del conjunt de la fase de Vilars II es van estudiar un total de 6508 restes, de les quals 5041 (77,4%) eren restes de deixalles de consum i 1467 
(22,5%) formaven part dels conjunts tancats sota paviment. En relació a les restes de consum, 4487 es van poder determinar: 3311 (65,7%) a nivell 
taxonòmic i anatòmic i 1177 (23,3%) només a nivell anatòmic. Pel que fa a les restes indeterminades, constituïen el 11%, amb 553 restes.

4. El total de les restes estudiades per a la fase Vilars III no arriba a les 110.
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Vilars 0
(800/775 - 700/675 cal. a.n.e.)

1era Edat del Ferro

NRD % NMI % Pes %
EQCA 1 0,8 1 2,3 180 16,1
BOTA 6 4,5 3 6,8 360 32,2
O/C 74 56,1 17 36,4

OVAR 3 2,3 3 6,8
CAHI 4 3,0 4 9,1

OC total 81 61,4 23 52,3 292 26,1
SUDO 16 12,1 8 18,2 276 24,7
LAGO 18 13,6 2 4,5 2 0,2
ORCU 9 6,8 6 13,6 6 0,5
LEPUS 1 0,8 1 2,3 1 0,1

Total Det. 132 44 1117

Vilars I
(700/675 - 550/525 a.n.e. )

1era Edat del Ferro

NR % NMI % Pes %
EQCA 6 1,0 4 2,7 690 14,4
BOTA 25 4,0 10 6,7 1752 36,6
O/C 328 52,0 43 28,7

OVAR 29 4,6 23 15,3
CAHI 17 2,7 10 6,7

OC Total 374 59,3 76 50,7 1024 21,4
SUSsp. 7 1,1 2 1,3
SUDO 118 18,7 31 20,7 1145 23,9
Cèrvid 1 0,2 1 0,7
CEEL 4 0,6 2 1,3 150 3,1
ORCU 93 14,7 21 14,0 23 0,5
LEPUS 3 0,5 3 2,0 4 0,1
Total 631 150 4788

Vilars II
(550/525 - 450/425 a.n.e.)

Ibèric antic

NRD % NMI % Pes %
EQCA 46 1,4 17 2,7 2450 10,5
BOTA 227 6,9 67 10,5 11230 48,3

O/C total 2194 66,3 324 50,6 4167 17,9
O/C 1908 57,6 169 26,4

OVAR 193 5,8 101 15,8
CAHI 93 2,8 54 8,4
SUDO 547 16,5 143 22,3 5161 22,2
CAFA 4 0,1 2 0,3
ORCU 261 7,9 67 10,5 64 0,3
LEPUS 18 0,5 12 1,9 19 0,1
CEEL 12 0,4 6 0,9 150 0,6
DADA 1 1 0,2

SUSSCR 1 1 0,2
Total 3311 640 23241

TM 234 19,9
TG 239 20,3

NRND Total 1177
NR Indét 553

5041TOTAL

TP 704 59,8

TP 7 17,9
TM 7 17,9
TG 38 64,1

NRND Total 39
NR Indét 11

182TOTAL

TP 174 68,8
TM 41 16,2
TG 38 15,0

NRND Total 253
NR Indét 129

1013TOTAL

Fig. 5.1_1 - Taules de quantificació per a les les fases Vilars 0, Vilars I i Vilars II. El pes representa el valor teòric en Kg. de l'animal sencer. 
Fig. 5.1 - Taules de quantificació per a les les fases Vilars 0, Vilars I i Vilars II. El pes representa el valor teòric en Kg. de l’animal sencer. 
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%NRD %NMI

VILARS 0

VILARS I

VILARS II

% PES (Kg.)

Vilars III
habitat

Vilars III
cisterna

5.2 - Representació gràfica de les taules de la figura 5.1.
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Fig. 5.3 - Taules de quantificació de la fase VIlars III. Les dos taules per separat presenten per una banda les restes de 
la zona d’habitat (sector 8/1) i de l’altra els conjunts de la cisterna

Vilars III habitat  (450/425 a.n.e. - 375 a.n.e.) Ibèric ple

NRD* % NMI* % Pes %
EQCA 3 2,7 2 6,5
BOTA 11 9,7 6 19,4 1080 53,2

Total O/C 80 70,8 17 54,8 289 14,2
O/C 70 61,9 8 25,8

OVAR 6 5,3 6 19,4
CAHI 4 3,5 3  9,7
SUDO 19 16,8 6 19,4 300 14,8
CAFA
CEEL
DADA
ORCU
LEPUS
Total 113 14 2029

Vilars III cisterna Ibèric ple

NR % NMI % Pes %
EQCA 80 3 180 2,7
BOTA 235 21 4432 67,6

Total O/C 329 48 763 11,6
O/C 256 12 0,0

OVAR 44 24 0,0
CAHI 29 12 0,0
SUDO 58 23 878 13,4
CAFA 13 6 0,0
CEEL 35 10 300 4,6
DADA 1 1 0,0
ORCU 3 3 4 0,1
LEPUS 0
 Total 754 115 6557

(450/425 a.n.e. - 375 a.n.e.)

360            17,7

TM
TG

NRND Total
NR Indét

TP

TM
TG

NRND Total
NR Indét

TP 12             63,2
3             15,8
4              

19
5

137TOTAL

21,1

* En aquest cas també s’hi ha comptabilitzat l’NRD i NMI procedents d’un 
informe inèdit elborat per J.Mª Miró (1992) degut al baix nombre de mostra 
de la fase Vilars III.

184
88
159

             
431
199

TOTAL             1384

10,6
31,2
43,6
34,0
5,8
3,8
7,7
1,7
4,6
0,1
0,4

2,6
18,3
41,7
10,4
20,9
10,4
20,0
5,2
8,7
0,9
2,6

Fig. 5.3 - Taules de quantificació de la fase VIlars III. Les dos taules per separat presenten per una banda les restes de
la zona d’habitat (sector 8/1) i de l’altra els conjunts de la cisterna.
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5.1.1 La representativitat de la cabana domèstica

A nivell global, l’ entrada a l’ibèric antic no sembla evidenciar canvis importants pel que fa als percentatges 
i a la representativitat de cada espècie. La tendència mostra un immobilisme, almenys pel que fa a la 
composició i representativitat de les espècies de la cabana animal domèstica. L’únic que sembla evidenciar-
se a grans trets, tal com mostra la fig.5.4, és el progressiu però discret augment del porc i dels bovins. Tot 
i això, segons la unitat de quantificació, cal comentar alguns matisos ja que l’NRD mostra una disminució 
important del porc a partir de la fase Vilars II (ibèric antic). En canvi l’NMI mostra un augment progressiu 
d’aquest animal fins a la fase Vilars II i una disminució quan s’entra en la fase Vilars III (ibèric ple). 
Naturalment els resultats de la fase Vilars III cal prendre’ls amb algunes reserves a causa de la limitació de 
la mostra i sobretot perquè hem pogut veure alguns matisos en la composició de la tríada a l’interior de les 
cases i al carrer5. 

En tot cas, el present treball ha permès confirmar, d’una banda, alguns dels resultats que ja s’havien apuntat 
en els estudis previs de Josep M. Miró (1992), i de l’altra, constatar algunes tendències clarament diferents. 

En primer lloc, i si prenem com a punt de partida l’NRD, es confirma l’augment progressiu dels ovicàprids 
i el descens de la importància del porc durant el pas de la fase Vilars I a Vilars II; és a dir, en el pas de la 
primera edat del ferro a l’ibèric antic. Cal matisar, però, que en el nostre cas la disminució és molt més 
accentuada que en els resultats de Miró (1992, 68). Com a tret distintiu, respecte a aquests treballs previs, 
s’ha pogut constatar un augment, tot i que discret, dels bovins ja presents durant la fase Vilars II. En canvi 
Miró havia apuntat a una disminució d’aquesta espècie durant la fase Vilars II. Per la resta, i en el cas dels 
èquids, la tendència i els percentatges eren els mateixos respecte als treballs anteriors. Aquest descens del 
suid també sembla evidenciar-se a partir dels materials de la cisterna.

L’espectre faunístic obtingut a partir de l’NMI dels treballs precedents (Miró 1992, 70-71) havia evidenciat 
canvis notables respecte als resultats proporcionats per l’NRD. En aquest cas, l’autor apuntava canvis que 
venien descrits per una reducció de la importància dels ovicàprids, entre les fases Vilars I i Vilars IV, que 
relacionava amb l’augment del porc . 
En canvi, el present estudi a partir de l’NMI de combinació, i segurament fomentat per un volum molt més 
important de mostra, no ha pogut constatar aquesta disminució dels ovicàprids. La tendència que nosaltres 
vam documentar mostra un creixement moderat d’aquesta espècie, almenys fins a la fase Vilars III. Pel que 
fa al porc, també va experimentar un creixement constant, però modest, fins a la fase Vilars II. En canvi, en 
la fase següent sembla que la cabana porcina va patir una petita davallada. 
La cabana bovina pràcticament mostra el mateix espectre que ja havíem vist en l’NRD, l’única diferència és 
un increment molt més marcat en el cas de l’NMI quan entrem en la fase Vilars III. El mateix podem dir en 
el cas de la cabana equina, que per altra banda presenta uns percentatges lleugerament més baixos que 
els presentats en els treballs precedents.

Les dades anteriors s’han complementat amb el càlcul del pes teòric (fig. 5.5 i 5.6), que permet visualitzar 
el volum de carn que hauria aportat cada taxo en l’alimentació. Els resultats, com passa en la majoria dels 
casos, es presenten invertits respecte als proporcionats per l’NMI i l’NR. L’aport carni dels bovins va in 
crescendo al llarg del període ocupacional i ens ajuda a corroborar aquesta tendència de creixement del 
consum d’aquest animal. Això no vol dir que fos consumit, però naturalment, quan ho era, aportava un 
volum de carn significativament més gran que el que aportaven les altres espècies. A partir dels càlculs 
realitzats (veure fig. 5.5 i 5.6) s’ha estimat que un bou adult podia aportar l’equivalent a 3,6 porcs adults i 
10,5 ovicàprids adults. Si el volum estimat per menjada i persona s’ha marcat actualment en 200 g, si és 
carn sense os, i en 250 g, si és amb os, un sol boví hauria pogut alimentar a unes 720 persones. Aquest fet 
evidencia que no devia ser un animal que es consumís de manera quotidiana, sobretot si tenim en compte 
què implica a nivell de processament esquelètic, preparació i conservació. En definitiva, en la ponderació 
del pes teòric en base a l’NMI, els bovins constitueixen la major font de carn del jaciment, però les restes 
indiquen un consum més habitual de porc i d’ovicàprids. 
D’altra banda, el pes teòric continua mostrant una davallada pràcticament imperceptible del porc durant la 
fase Vilars II i un descens en picat en entrar a l’ibèric ple (fase Vilars III). Aquesta disminució queda palesa 
tant en la cisterna com en el reduïts vestigis que s’han conservat de la zona d’hàbitat. En aquest cas un 
porc aportaria l’equivalent a 2,9 ovelles, de manera que un sol animal podria abastir unes 200 persones. 

5. Cal recordar que s’ha aprofitat per quantificar conjuntament els resultats obtinguts per Miró (1992) i els nostres, ja que cronològicament 
corresponien a la mateixa fase i espacialment provenien de la mateixa zona del testimoni. Tot i així, en els apartats posteriors en què s’analitza 
l’alimentació a partir de la distribució del nombre de restes i la variació de la composició de la fauna segons la tipologia i/o funcionalitat dels espais, 
es tindrà en compte la separació d’aquests dos espais.
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Fig. 5.4 - Representació del percentatge d’NRD (a dalt) ,NMI (al centre) i pes teòric (a baix) de la tríada i els èquids
al llarg de les diferents fases d’ocupació estudiades.
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Vilars 0

C. Edat NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes %
F/NN 4 0 0 0,0 1 0 0 0,0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0

I 0 6 0 0,0 0 13 0 0,0 0 52 0 0,0 0 50 0 0,0
J 7 11 77 26,4 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J1 0 11 0 0,0 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J2 1 11 11 3,8 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J3 0 11 0 0,0 1 36 36 13,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
JA 6 17 102 34,9 5 48 240 87,0 2 180 360 100,0 0 150 0 0,0
JA1 0 17 0 0,0 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
JA2 0 17 0 0,0 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
JA3 1 17 17 5,8 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
A 0 20 0 0,0 0 48 0 0,0 0 200 0 0,0 1 180 180 100,0
A1 2 17 34 11,6 0 50 0 0,0 0 180 0 0,0 0 180 0 0,0
A2 2 17 34 11,6 0 50 0 0,0 0 180 0 0,0 0 180 0 0,0
A3 1 17 17 5,8 0 50 0 0,0 0 180 0 0,0 0 180 0 0,0
V 0 17 0 0,0 0 50 0 0,0 0 200 0 0,0 0 180 0 0,0

Total 24 292 7 276 3 360 1 180

Vilars I

C. Edat NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes %
F/NN 6 0 0 0,0 5 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

I 8 6 48 4,7 3 13 39 3,4 1 52 52 3,0 0 50 0 0,0
J 10 11 110 10,7 6 36 216 18,9 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J1 3 11 33 3,2 1 36 36 3,1 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J2 1 11 11 1,1 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J3 5 11 55 5,4 1 36 36 3,1 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
JA 15 17 255 24,9 10 48 480 41,9 1 180 180 10,3 1 150 150 21,7
JA1 0 17 0 0,0 2 48 96 8,4 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
JA2 2 17 34 3,3 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
JA3 1 17 17 1,7 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
A 12 20 240 23,4 4 48 192 16,8 4 200 800 45,7 3 180 540 78,3
A1 6 17 102 10,0 0 50 0 0,0 1 180 180 10,3 0 180 0 0,0
A2 3 17 51 5,0 0 50 0 0,0 0 180 0 0,0 0 180 0 0,0
A3 4 17 68 6,6 1 50 50 4,4 0 180 0 0,0 0 180 0 0,0
A4 0 17 0 0,0 0 50 0 0,0 3 180 540 30,8 0 180 0 0,0
V 0 17 0 0,0 0 0 0,0 0 200 0 0,0 0 0 0,0

Total 76 1024 33 1145 10 1752 4 690

Vilars II

C. Edat NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes %
F/NN 45 0 0 0,0 18 0 0 0,0 4 0 0 0,0 1 0 0 0,0

I 17 6 102 2,4 13 13 169 3,3 0 52 0 0,0 1 50 50 2,0
J 35 11 385 9,2 17 36 612 11,9 1 110 110 1,0 0 100 0 0,0
J1 16 11 176 4,2 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J2 12 11 132 3,2 8 36 288 5,6 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
J3 21 11 231 5,5 8 36 288 5,6 0 110 0 0,0 0 100 0 0,0
JA 35 17 595 14,3 49 48 2352 45,6 17 180 3060 27,2 4 150 600 24,5
JA1 2 17 34 0,8 1 48 48 0,9 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
JA2 5 17 85 2,0 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0,0
JA3 28 17 476 11,4 6 48 288 5,6 1 180 180 1,6 0 150 0 0,0
A 44 20 880 21,1 17 48 816 15,8 23 200 4600 41,0 5 180 900 36,7
A1 39 17 663 15,9 2 50 100 1,9 9 180 1620 14,4 1 180 180 7,3
A2 15 17 255 6,1 2 50 100 1,9 6 180 1080 9,6 2 180 360 14,7
A3 8 17 136 3,3 1 50 50 1,0 1 180 180 1,6 1 180 180 7,3
A4 0 17 0 0,0 1 50 50 1,0 0 180 0 0,0 0 180 0 0,0
V 1 17 17 0,4 0 0 0,0 2 200 400 3,6 1 180 180 7,3

INDET 1 0 0,0 0 0 0,0 3 0 0 0,0 1 0 0 0,0
Total 324 4167 143 5161 67 11230 17 2450

Calcul pes EQCA

Calcul pes EQCA

Calcul pes EQCACalcul pes OC Calcul pes SUDO Calcul pes BOTA

Calcul pes OC Calcul pes SUDO Calcul pes BOTA

Calcul pes SUDO Calcul pes BOTACalcul pes OC

fig. 5.5 - Ponderació de l'NMI de la cabana domèstica de la fase Vilars 0, I i II a partir del pes teòric per individu.  
Els valors de ponderació corresponen als proposats per Forest (1997-1998)Fig. 5.5 - Ponderació de l'NMI de la cabana domèstica de la fase Vilars 0, I i II a partir del pes teòric per individu.

Els valors de ponderació corresponen als proposats per Forest (1997-1998)
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Sembla que la disminució del pes del porc durant l’ibèric ple queda contrarestada per l’augment discret 
dels ovicàprids, més accentuat en el cas dels bovins. Aquestes tendències, si bé les hem de prendre amb 
cautela, podrien estar reflectint i/o suggerint una disminució de la demanda de carn al jaciment, possiblement 
provocada per un període de crisi i una disminució de la població abans de l’abandonament de la fortalesa.
Per concloure aquest apartat podem afirmar, independentment del sistema de quantificació emprat, que 
la tendència que descriu el patró de consum de la cabana domèstica mostra un progressiu augment dels 
bovins i ovicàprids, que contrasta amb la progressiva disminució del porc. Aquest últim taxo experimentaria 
un lleuger creixement durant la fase Vilars I que es mantindria fins a la fase següent, a partir de la qual 
començaria un descens important de la seva representativitat. Cal advertir en aquest sentit que la fase 
Vilars III pateix serioses mancances pel que fa al registre, però el bon estat de conservació de les restes, 
tant de la cisterna com de l’espai d’hàbitat, sembla que podria estar mostrant, si més no, la tendència global 
del jaciment en aquest moment.

Respecte als resultats obtinguts amb un i altre mètode, ens ha semblat interessant aportar també en aquest 
apartat la reflexió sobre quin sistema de quantificació pot ser el més adequat en un jaciment amb les 
característiques de Vilars. Tal com ja s’ha comentat en l’aparta metodològic, cada sistema de quantificació 
té les seves limitacions, sobretot pel que fa a la sobre representació i infra representació dels conjunts, i 
pensem que el tipus d’excavació i el sistema de registre pot ser decisiu a l’hora de prioritzar un sistema o 

Vilars III (habitat)

C. Edat NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes %
F/NN 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 6 0 0,0 0 13 0 0 0 52 0 0 0 50 0 0
J 1 11 11 6,5 0 36 0 0 0 110 0 0 0 100 0 0
J1 1 11 11 6,5 0 36 0 0 0 110 0 0 0 100 0 0
J2 1 11 11 6,5 1 36 36 100 0 110 0 0 0 100 0 0
J3 1 11 11 6,5 0 36 0 0 0 110 0 0 0 100 0 0
JA 2 17 34 20,1 0 48 0 0 0 180 0 0 0 150 0 0
JA1 0 17 0 0,0 0 48 0 0 0 180 0 0 0 150 0 0
JA2 0 17 0 0,0 0 48 0 0 0 180 0 0 0 150 0 0
JA3 1 17 17 10,1 0 48 0 0 0 180 0 0 0 150 0 0
A 2 20 40 23,7 0 48 0 0 2 200 400 100 0 180 0 0
A1 2 17 34 20,1 0 50 0 0 0 180 0 0 0 180 0 0
A2 0 17 0 0,0 0 50 0 0 0 180 0 0 0 180 0 0
A3 0 17 0 0,0 0 50 0 0 0 180 0 0 0 180 0 0
V 0 17 0 0,0 0 50 0 0 0 200 0 0 0 180 0 0

Total 11 169 1 36 400

Viars III cisterna

C. Edat NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes % NMI PT Total Pes %
F/NN 3 0 0 0,0 5 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

I 2 6 12 1,6 0 13 0 0,0 1 52 52 1,2 0 50 0 0
J 8 11 88 11,5 1 36 36 4,1 0 110 0 0,0 0 100 0 0
J1 1 11 11 1,4 2 36 72 8,2 0 110 0 0,0 0 100 0 0
J2 1 11 11 1,4 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0
J3 1 11 11 1,4 0 36 0 0,0 0 110 0 0,0 0 100 0 0
JA 13 17 221 29,0 12 48 576 65,6 4 180 720 16,2 0 150 0 0
JA1 2 17 34 4,5 1 48 48 5,5 1 180 180 4,1 0 150 0 0
JA2 1 17 17 2,2 0 48 0 0,0 0 180 0 0,0 0 150 0 0
JA3 6 17 102 13,4 1 48 48 5,5 1 180 180 4,1 0 150 0 0
A 6 20 120 15,7 1 48 48 5,5 3 200 600 13,5 1 180 180 100
A1 2 17 34 4,5 0 50 0 0,0 7 180 1260 28,4 0 180 0 0
A2 5 17 85 11,1 1 50 50 5,7 6 180 1080 24,4 0 180 0 0
A3 1 17 17 2,2 0 50 0 0,0 1 180 180 4,1 0 180 0 0
A4 0 17 0 0,0 0 50 0 0,0 1 180 180 4,1 0 180 0 0
V 0 17 0 0,0 0 0 0,0 0 200 0 0,0 0

52 763 24 878 25 4432 1 180

Calcul pes EQCA

Calcul pes EQCACalcul pes OC Calcul pes SUDO Calcul pes BOTA

Calcul pes OC Calcul pes SUDO Calcul pes BOTA

fig. 5.6 - Ponderació de l'NMI de la cabana domèstica de la fase Vilars III a partir del pes teòric per individu.  
Els valors de ponderació corresponen als proposats per Forest (1997-1998)Fig. 5.6 - Ponderació de l'NMI de la cabana domèstica de la fase Vilars III a partir del pes teòric per individu.

Els valors de ponderació corresponen als proposats per Forest (1997-1998)
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un altre. Per exemple, els resultats que proporciona l’NMI en una excavació horitzontal i complexa, com 
és el cas de Vilars, estan inevitablement lligats i condicionats pel nombre d’UEs existents. A més, a major 
nombre de subdivisions internes on es realitza el càlcul de l’NMI per UE, major serà el sumatori d’aquesta 
unitat (Miró 1992, 71). En definitiva podem dir que a mesura que es subdivideixen les unitats més grans 
d’anàlisi per altres més petites (jaciment, fase, zona, sector, fet, UE), es tendeix a augmentar la importància 
dels tàxons menys nombrosos en NR i viceversa, a infravalorar el pes dels tàxons amb més restes (effect 
of agregation method a Grayson 1979).

Si il·lustrem això amb un exemple més gràfic, comparant els resultats obtinguts per a les diferents fases i 
a partir de les dades obtingudes amb els ovicàprids (veure fig. 5.7), ens adonem que en realitat sí que es 
produeixen fluctuacions, però que no mostren resultats tan distants. Pensem, doncs, que aquest decalatge 
que comentava Grayson (1979), i que Miró ja havia constatat en els seus treballs (Miró 1992, 71), pot estar 
influenciat per l’ús de l’NMI de freqüència6 (White 1953). Creiem que aquest decalatge es pot compensar 
fent els càlculs a partir de l’NMI de combinació, tal com s’ha fet en el present treball, que, tot i oferir valors 
més alts, té en compte l’edat, el sexe i la talla dels ossos. Amb això volem dir que ofereix una visió més real 
pel que fa a la composició faunística del conjunt estudiat.

Fig. 5.7

De totes maneres som conscients que, en excavacions amb aquestes característiques, la manipulació 
de l’NR per obtenir l’NMI està igualment condicionada per la tria de les unitats elementals de càlcul i cal 
tenir-ho en compte a l’hora d’interpretar els resultats. En el nostre cas pensem que l’NRD mostra uns 
percentatges i unes tendències molt similars a les proporcionades per l’NMI. Per tant, el decalatge entre un 
mètode i un altre no seria gaire significatiu. Així doncs, encara que per les característiques del jaciment i la 
metodologia d’excavació trobem més adequat l’ús de l’NRD, també hem optat per presentar els resultats 
obtinguts a partir d’altres mètodes perquè ens ajudin a ponderar i ajustar la interpretació final.

A partir de l’aplicació del test del Chi2 en els valors d’NRD de la tríada per a les diferents fases d’ocupació 
del jaciment (fig. 5.8), s’ha pogut constatar que totes presenten moltes similituds, que matisarem més 
endavant, exceptuant la relació entre la fase Vilars I i Vilars II. Ambdues fases marquen el pas de la primera 
edat del ferro a l’època ibèrica i mostren unes diferències molt significatives (P= 0,008997) que no poden 
haver-se produït com a conseqüència de l’atzar7. L’anàlisi de contribució de variables evidencia que la 
proporció relativa de bovins i porcs ha estat la determinant en els resultats del test. Entre aquestes dos 
fases trobem un increment del percentatge de bovins en detriment dels suids. Aquesta segona espècie 
sembla experimentar un descens important en entrar al període de l’ibèric antic (550-525/450-425 aC). 
A tota la resta de fases s’han pogut constatar algunes semblances, estadísticament molt significatives. Tot 
i així, cal destacar que el motiu de les semblances podria ser el reduït volum de mostra obtingut, en el cas 
de Vilars 0 i Vilars III8 . En aquest sentit, pensem que en l’estat actual de la recerca les úniques fases que 
presenten uns conjunts fiables són les de Vilars I i Vilars II. En tot cas, podem dir que el que s’observa, a 
nivell global, és que els percentatges de la tríada es mantenen estables al llarg de la primera edat del ferro 
corroborant aquesta homogeneïtat durant tot el període, que es trencara en entrar a l’època ibèrica.

Tot i els nombrosos conjunts de la cisterna emmarcats en el període de l’ibèric ple (Vilars III, 450-425/375 
aC), es va valorar que aquests no eren comparables amb els de la resta de fases de Vilars. Aquest fet venia 

6. Ve determinat per l’os millor representat i no té tant en compte el sexe, l’edat i el grau de formació dels individus. Tanmateix, ofereix un valor més 
baix i, segons alguns autors, més fiable (veure apartat metodològic).

7. Aquest fet es deu a que el valor de P te un valor molt inferior a 0,01 i per tant presenta uns resultats molt baixos (veure apartat de metodologia 
sobre el test de Chi2).

8. Per a la fase Vilars III el grau d’arrasament es talment important que difícilment serà possible disposar de conjunts més grans en un futur. En 
aquest sentit el període de l’Ibèric ple queda molt limitat a l’hora de restituir la gestió ramadera i els patrons de consum de les últimes fases de la 
fortalesa. En el cas de Vilars 0 encara queda molta superfície per excavar i esperem poder complementar, en el futur, les dades proporcionades per 
aquest treball.
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BOTA OC SUDO Chi 2 Probabilitat

Cisterna (7/1) 177 186 30
Baixador (7/3) 58 143 28

Contribució de variables 61,0 25,6 13,4
Cisterna (7/1) 177 186 30

Habitat 11 80 19
Contribució de variables 60,2 22,3 17,5

Baixador (7/3) 11 80 19
Habitat 58 143 28

Contribució de variables 77,0 10,7 12,3

46,91

0,000000

11,3 0,003819

0,000000

24,4

VILARS 0 VILARS I VILARS II VILARS III 

VILARS 0 0 0,203169 0,659496 0,611160
VILARS I 0,203169 0 0,008997 0,064107
VILARS II 0,659496 0,008997 0 0,651676
VILARS III 0,611160 0,064107 0,651676 0

Fig. 5.7 - (A dalt) Taula on s’expressen el NRD de la triada, els valors de probabilitat del test del Chi2 per als diferents espais de la fase Vilars III que van 
proporcionar conjunts faunístics. (al centre) Taula on s'expressen els valors de probabilitat resultants del test del Chi2 per a les diferents fases d'ocupació 

de la fortalesa dels Vilars. (A baix) representació gràfica a partir del %NRD de la triada per a les diferents fases.

Vilars I

Vilars II
Vilars III

Vilars 0
Vilars III (cisterna)

SUDO

BOTAOC

50 50

50

Fig. 5.8 - (A dalt) Taula on s’expressen el NRD de la triada, els valors de probabilitat del test del Chi2 per als diferents espais de la fase Vilars III 
que van proporcionar conjunts faunístics. (al centre) Taula on s'expressen els valors de probabilitat resultants del test del Chi2 per a les diferents 

fases d'ocupació de la fortalesa dels Vilars. (A baix) representació gràfica a partir del %NRD de la triada per a les diferents fases.
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principalment motivat perquè els conjunts procedien de contextos espacials i funcionals ben diferenciats 
(cisterna i espais d’hàbitat).
Els conjunts tancats de la cisterna presentaven una problemàtica tafonòmica més complexa que justificaria 
deixar-los al marge de la comparativa entre fases i sobretot prendre’n els resultats amb moltes reserves i 
cautela. L’aplicació del test del Chi2 (veure fig. 5.8) va evidenciar unes diferències altament significatives 
entre els conjunts trobats a la cisterna que, segons el test ,no s’haurien pogut produir per l’atzar (p= 0,00000). 
L’anàlisi de contribucions de les variables mostra que la proporció relativa de bovins i ovicàprids és la 
que ha determinat els resultats del test. En definitiva es va observar que les principals diferències venien 
donades per la forta presència d’ossos de boví i ,en general, d’animals de talla gran a l’interior de la cisterna 
(sector 7/1) i en canvi, al baixador hi havia una major presència d’ossos d’ovicàprid i animals de talla petita 
(sector 7/3). Això no vol dir que els ossos no poguessin venir d’un mateix conjunt deposicional original o 
que els conjunts d’ambdós sectors de la cisterna s’haguessin depositat en moments molt allunyats. Aquests 
resultats han aportat un element més que podria demostrar la hipòtesi sobre la modificació que haurien 
patit aquests conjunts de deixalles de consum, fruit de les neteges prèvies a l’abandonament d’aquesta 
estructura. Aquest fet ja l’havíem apuntat i constatat prèviament a partir de l’estudi tafonòmic exposat en 
l’apartat 4.3.8.
Quan vam comparar aquests resultats amb els obtinguts al carrer i als espais d’hàbitat del testimoni (els 
únics conservats de la fase Vilars III), un cop més els tests mostraven unes diferències altament significatives 
entre els sectors de la cisterna i els espais habitacionals; diferències, però, menys marcades en el cas del 
baixador (sector 7/3).
Considerem, doncs, que la cisterna no estaria reflectint fidedignament els percentatges reals de la tríada 
per a la fase Vilars III, tot i que la mostra és suficientment gran per deixar un espectre pel que fa a la gestió 
que tractarem més endavant. En aquest cas hem valorat que no es tindran en compte els resultats a l’hora 
de realitzar la comparativa entre fases. En canvi, si que s’han tingut en compte els resultats obtinguts 
per carrer i hàbitat de la fase Vilars III que, tot i disposar d’un volum de mostra reduït, són suficientment 
significatius per a l’aplicació d’aquest test estadístic.

5.1.2 La representativitat de la cabana salvatge

Com a tret distintiu també cal destacar la importància de l’activitat cinegètica al llarg de totes les fases 
estudiades (veure fig. 5.9), amb una especial importància durant la fase més antiga, on el 21,2% dels 
animals consumits a la fortalesa serien salvatges. 
Sembla evidenciar-se, doncs, una clara tendència a complementar la dieta amb espècies salvatges de 
manera constant. Tot i així, l’NRD mostra un decreixement progressiu d’aquesta activitat a mesura que 
transcorren les fases d’ ocupació de la fortalesa. Tanmateix, el pic de descens més important el trobem 
quan entrem en el període de l’ibèric antic (Vilars II). Quan analitzem els resultats proporcionats per l’NMI 
també s’evidencia aquesta disminució, tot i que es suavitza la distància entre percentatges i fins i tot sembla 
que durant l’època ibèrica aquesta pràctica s’estabilitzés ja que passa a constituir entre un 12,2 % i un 13,6 
% dels animals consumits a la fortalesa.

Les espècies determinades han estat principalment els lagomorfs (conill i llebre), que acaparen tant l’NRD 
com l’NMI. A una major distància, i en quantitats molt més reduïdes, també es van identificar restes de 
cérvol (Cervus elaphus), daina (Dama dama) i porc senglar (Sus scrofa)9.

Durant les fases de la primera edat del ferro i l’ibèric antic (Vilars 0, Vilars I i Vilars II) l’activitat cinegètica 
està especialitzada i/o centrada en l’obtenció de lagomorfs (principalment conills i en un percentatges molt 
baix, llebres). Aquesta afirmació es confirma a partir dels alts percentatges apareguts tant en NRD com en 
NMI, que suposen el 100% de la cabana en el cas de Vilars 0 i el 95% en les dos fases següents.
El que més crida l’atenció és el descens sobtat de la caça d’aquestes espècies, que sembla evidenciar-se 
quan entrem en la fase Vilars III. Tant la zona d’hàbitat (Miró 1992) com el carrer no contenien cap resta de 
lagomorf i la cisterna tan sols s’hi va documentar un 7,7%.
El final d’aquesta pràctica cinegètica sembla coincidir amb l’augment de la importància dels cèrvids, i més 
concretament del cérvol. Aquesta tendència, però, cal prendre-la amb cautela ja que les dades provenen 
principalment de la cisterna, que en definitiva correspon a un conjunt tancat de deixalles de consum, però 
que presenta unes característiques d’acumulació/neteja de materials particulars (veure apartat 4.3.8).
En definitiva podem dir que és suggeridor i temptador atribuir aquest canvi en les pràctiques cinegètiques 
9. De porc senglar, només vam poder identificar-ne amb seguretat una resta.Naturalment això planteja que poguessin haver-ne més però que ens 
hagin passat desapercebudes a partir de la simple diagnosi ocular. En l’apartat biomètric podrem valorar la major presència d’aquest animal a partir 
de l’estudi de les proporcions i la talla d’aquesta espècie.
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a un canvi en l’estructura social d’aquestes societats, ja que coincideix amb l’entrada al període de l’ibèric 
ple. Malgrat tot, la realitat és que qualsevol tipus d’interpretació per a les ultimes fases de la fortalesa se 
sustenta en un nombre poc representatiu de restes. Una situació que limitarà per sempre la interpretació 
d’aquest moment històric a la fortalesa, ja que de la destrucció pels treballs agrícoles tan sols es va poder 
salvar una petita franja de terra que representa les últimes dos fases del jaciment. 

Tanmateix, considerem significatiu que els tres espais conservats (carrer, hàbitat i cisterna) proporcionin 
una tendència molt similar que, si més no, està evidenciant una disminució dràstica de la caça del conill. 
Pressuposar que s’hauria substituït per la caça d’altres espècies d’una manera continuada va més enllà de 
la informació que ens han proporcionat els conjunts d’aquest període.

Fig. 5.9 - Comparativa dels percentatges, en NRD i NMI, de l’evolució de la
cabana domèstica en relació a la cinegètica.
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5.1.3 Aproximació a la gestió dels animals domèstics

Més enllà de la composició de la cabana animal, l’anàlisi de la gestió ramadera ens ha de permetre obtenir 
una informació molt valuosa sobre una part important de l’economia de les societats del passat. 
A partir del conjunt d’animals morts es poden extreure els perfils de sacrifici de les diferents espècies 
domèstiques (en el nostre cas ens hem basat en els animals de la tríada). Aquestes dades s’han extret a 
partir de deixalles de consum aparegudes tant en els espais habitacionals (barri sud i barri nord) i productius 
(barri central), com en els de circulació (carrers i plaça central). S’han deixat de banda, per tractar-los a part 
més endavant, els conjunts en fossa que tenen un altre origen i funcionalitat en el marc de les pràctiques 
socials de la fortalesa.

L’establiment de les edats s’ha efectuat tenint en compte tant el grau de d’erupció i desgast dentari com el 
d’epifisació dels ossos (veure apartat metodològic). Al dilema a l’hora d’elegir quins són els criteris per a 
l’establiment de les categories i forquilles d’edat, s’hi va sumar el de quina unitat de quantificació era la més 
vàlida a l’hora d’analitzar i interpretar els nostres conjunts.

Fig. 5.10 - Percentatges de representativitat, en NRD i NMI, de les diferents espècies caçades
 al llarg de les diferents fases estudiades.
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Fig. 5.10 - Taules amb gràfiques de barres amb percentatges de les categories d'edat en NMI dels OC per fasesFig. 5.11 - Taules amb gràfiques de barres amb percentatges de les categories d'edat en NMI dels OC per fases.
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• Els ovicàprids

El que primer ens va cridar l’atenció van ser els alts percentatges de restes d’individus en estat fetal que 
eren presents en tots els àmbits i en totes les fases. Tal com s’exemplifica a partir de l’NMI (veure fig. 5.10), 
la fase on se’n van documentar un major nombre va ser la de Vilars II, segurament incentivat per un major 
nombre de restes. Aquest semblava evidenciar d’entrada que el jaciment era un centre de reproducció i 
producció d’aquests animals i també podria estar evidenciant una alta taxa d’avortaments per causes que 
per ara desconeixem. 

Naturalment els fetus no s’han inclòs en els historiogrames destinats a representar els perfils d’edat de 
mort, ja que considerem que tot i la seva representativitat no formen part del circuit d’explotació d’aquesta 
espècie. Tot i així, no es pot descartar la possibilitat d’avortaments provocats voluntàriament, amb l’objectiu 
de controlar la natalitat i evitar d’aquesta manera grans fluctuacions en la talla dels ramats.

Pel que fa a les corbes d’edat de mort obtingudes, evidencien que la gestió d’aquestes dues espècies no 
semblaven experimentar grans canvis al llarg de la seqüència cronològica del jaciment (fig. 5.12 i 5.13), tot 
i que sí que sembla evidenciar-se una petita variació en el pas de la primera edat del ferro a l’època ibèrica.

Vilars 0 i Vilars I (Primera edat del ferro)

Tal com mostren els historiogrames de la fig. 5.12 i 5.13, tant la fase Vilars 0 com Vilars I presenten el 
mateix perfil10. La gestió mostra una tendència que prioritza l’obtenció de carn, en aquest cas principalment 
tendra (carn tipus A, Helmer i Vigne 2004). Aquesta s’evidencia a través dels pics de sacrifici entre els 2 i 
12 mesos de vida. Tot i així, el predomini de la classe B mostraria que no s’està buscant només carn, que 
es caracteritza per una massacre centrada en les classes C i D, sinó també l’obtenció d’una part de llet11. 
El sacrifici dels anyells després del deslletament (classe B) permetria obtenir un millor rendiment de carn 
tendra i un complement no negligible de llet (Blaise 2005, 198). No obstant això, l’explotació de la llet en 
aquest perfil no estaria buscant un rendiment màxim, ja que majoritàriament s’haurien mantingut els petits 
vius en el seu període de lactància12 (0-2 mesos) aprofitant part de llet a partir de la restricció del consum 
dels petits (Helmer i Vigne 2004). 

El predomini de la classe B i C es tradueix en el sacrifici d’anyells just desprès del seu deslletament i una 
primera selecció de reproductors que sembla evidenciar, a la vegada, una primera eliminació d’excedent, 
de manera que abans de l’any de vida ja s’ha eliminat més de la meitat dels efectius vius del ramat13. 
Aquesta predilecció pel consum dels joves, amb talls de sacrifici que suposen entre 15% i el 36% de l’efectiu 
global, pot estar reflectint versemblantment un sacrifici de regulació basat en l’eliminació dels animals més 
joves amb la finalitat de preservar les reserves farratgeres durant l’estació d’hivern (Sidi Maamar 2000, 
223), però també una certa mortalitat infantil (que també sembla evidenciar-se a partir de l’alt percentatge 
d’avortaments que s’han pogut documentar a través de les restes de fetus).

Vilars II (Ibèric antic)

L’entrada al període ibèric mostra alguns canvis significatius en la gestió dels ramats d’ovicàprids. D’entrada 
hi ha un descens important del ritme de sacrificis de la classe B (2-6 mesos) i un augment del manteniment 
dels animals subadults i adults, tal com evidencia l’augment de la classe D i EF (dels 12 als 48 mesos). Tot i 
que en aquest cas se segueix prioritzant l’obtenció de carn (tipus A i B), ara la gestió es diversifica i s’orienta 
vers un major rendiment dels recursos carnis (hi ha un major nombre d’animals que es mantenen fins a 
l’edat de 12 a 24 mesos). La gestió també sembla orientar-se cap a un augment de l’obtenció de llet i en 
definitiva de productes en vida de l’animal. Aquesta tendència a mantenir un major nombre d’individus fins 
als 4 anys potenciaria una major explotació de la llana i de la llet. Tot i així, en aquest moment, es constata 
una renovació més ràpida dels ramats, on a partir dels 4 anys només quedaria una petita selecció dels i les 
millors reproductors/es. 

10. Tot i que en el cas de Vilars 0 tan sols es una mera aproximació ja que els resultats se sustenten en un nombre molt baix d’efectius.

11. Aquest es caracteritza per un pic de sacrifici en els joves d’entre 0 i2 mesos.

12. A diferència de la vaca, tant l’ovella com la cabra no necessiten la presència del petit per produir llet. 

13. Cal tenir en compte que el deslletament dels animals suposa el pas de la responsabilitat de la seva alimentació de la mare, a la comunitat, podent 
esdevenir, doncs, una càrrega per al conjunt,que s’hauria de fer càrrec de la seva alimentació durant els mesos en què les pastures estiguessin en 
regressió. Això voldria dir fer ús d’una part del seu excedent agrícola per alimentar-los. 
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Fig 5.11 - Corbes d’edat de mort dels ovicaprins de la fases Vilars 0 i Vilars I. 
Les línies verticals indiquen el coeficient de variació dels resultats obtinguts.Fig 5.12 - Corbes d’edat de mort dels ovicaprins de la fases Vilars 0 i Vilars I.

Les línies verticals indiquen el coeficient de variació dels resultats obtinguts.
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Fig 5.12 - Corbes d’edat de mort dels ovicaprins de la fases Vilars II i Vilars III. 
Les línies verticals indiquen el coeficient de variació dels resultats obtinguts.Fig 5.13 - Corbes d’edat de mort dels ovicaprins de la fases Vilars II i Vilars III.

Les línies verticals indiquen el coeficient de variació dels resultats obtinguts.
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L’explotació de cabres i ovelles durant l’ibèric antic

A la fase Vilars II, l’única que presentava un volum important de mostra, vam poder separar els perfils oferts 
per les ovelles i les cabres. En aquest cas es va poder constatar que hi havia una major presència d’ovelles 
que de cabres (proporció de 2:1 respectivament) tal com s’evidencia en la major part dels jaciments de 
la prehistòria i protohistòria europea (Driesch 1992, 115). L’explotació d’ambdues espècies mostrava uns 
perfils que apuntaven un tractament diferenciat. Segons els perfils d’edat de mort (fig. 5.14), les ovelles 
s’haurien explotat preferentment per a l’obtenció de carn tendra, complementada amb llet (tipus B) i llana. 
En canvi, l’explotació de les cabres s’hauria orientat en l’obtenció de llet (tipus A) d’una manera intensiva i, 
en un segon terme, també a l’obtenció de carn tendra (tipus C). 

Les gestió de les ovelles

El sacrifici de les ovelles es caracteritza per dos pics al nivell de la classe B (2-6 mesos, més del 60%) i 
EF (24 a 48 mesos, més del 20%). 
La classe B és la que marca l’obtenció prioritària de carn tendra (tipus A) i una mica de llet (Helmer i 
Vigne 2004). Aquest pic de sacrifici també pot estar reflectint una primera eliminació d’excedent (mascles 
i femelles excedentàries) un cop els petits són deslletats. 
Aquesta espècie també té un pic important en la categoria EF (24 a 48 mesos) que mostra una recerca 
de productes en vida com ara la llet tipus B i la llana. La feblesa dels dos últims estadis (G i HI) s’ha 
interpretat per alguns autors com una priorització de la llet en detriment de la llana (Blaise 2005, Helmer 
2000, Helmer i Vigne 2004), però també cal tenir en compte que la producció de llet i llana no declina 
fins als 4-7 anys (Davis 2000, 160), i que la llana ja és explotable a partir del segon any de vida (Torrent 
1986). Un sistema que emfatitzi la producció de la llana (model pur de Payne 1973) on els mascles 
tenen un valor econòmic més gran evidenciaria una forta presència d’animals castrats en edat adulta 
(cosa que no s’ha pogut constatar a Vilars). Aquest fet genera una corba de supervivència on, passats 
els 3 anys, encara hi ha més de la meitat dels animals vius. Però sota aquest sistema el major pic de 
sacrifici s’efectua entre els 6 i 7 anys, fet que difereix força del pic que trobem a Vilars que se situa 
principalment entre els 24 i 48 mesos.

En tot cas, tot apunta vers una gestió de les ovelles que situaria de manera secundària l’obtenció de llet 
tipus B (que mostra una explotació menys intensiva d’aquest producte en les ovelles respecte les cabres), 
però que permetria també una explotació de la llana (també presència de classe G a diferència dels 
caprins). Tot i així, aquest model no afavoriria un rendiment òptim d’aquests dos productes. En definitiva, 
la gestió de les ovelles estaria destinada a una obtenció del màxim rendiment carni (principalment carn 
tendra) i de productes secundaris que pot oferir aquesta espècie, mantenint, però, una reserva genètica 
(classe G, de 4 a 6 anys) amb els millors reproductors (cosa que no s’ha pogut constatar en el cas dels 
caprins).

La gestió de les cabres

Les cabres tenen un pic molt important en la classe A (0-2 mesos)14. En aquest primer estadi de vida 
gairebé s’elimina la meitat dels efectius del ramat. Els perfils de sacrifici evidencien una explotació 
orientada principalment a l’obtenció de llet tipus A (Helmer i Vigne 2004) i en segon lloc de carn (tipus 
A i B).
L’aparició de perfils de llet tipus A es considera un indicador característic d’explotació intensiva de 
llet capaç de produir excedents que es poden destinar a l’intercanvi (Halstead 1998). Aquest tipus de 
producció també s’evidencia a partir d’una eliminació dels mascles durant el primer any de vida, ja que 
ells ni produeixen llet ni es poden reproduir. A més a més, competeixen per les pastures i els farratges 
amb les femelles, més valorades per la seva productivitat. 
Una estratègia orientada cap a una explotació intensiva de llet mostraria una reducció del ramat de 
gairebé el 50% durant el primer any (mascles), seguit per un segon pic de sacrificis entre els 6 i 7 anys, 
que és quan la reproducció i les capacitats de producció de llet de les femelles comencen a disminuir 
(Stein 1987, 106). La tendència observada a Vilars mostra efectivament que durant el primer any de 
vida ja s’ha eliminat un 50% del ramat, sense poder assegurar si hi ha una priorització en el sacrifici dels 
mascles o de les femelles (veure taula inferior). Els ramats de caprins es renoven ràpidament evitant un 
manteniment d’animals en edat adulta. Entre els 24 i 48 mesos es produeix el sacrifici de les femelles 
que produeixen menys llet i/o poc prolífiques. D’aquesta manera, tot sembla apuntar que en el moment 

14. Hi ha diversos autors que adverteixen d’una altra proporció de caprins sacrificats en edats molt joves ja en època Neolítica a Grècia (Davis 2000) 
als jaciments francesos (Blaise 2005, Helmer 2000).
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Fig. 5.13 - Corbes d’edat de mort de cabres (a dalt) i ovelles (a baix) de la fase Vilars II. 
Les línies verticals indiquen el coeficient de variació dels resultats obtinguts.

Fig. 5.14 - Corbes d’edat de mort de cabres (a dalt) i ovelles (a baix) de la fase Vilars II.
Les línies verticals indiquen el coeficient de variació dels resultats obtinguts.



389

5. La gestió ramadera i l’alimentació càrnia a la fortalesa dels Vilars

en què la producció de llet de les femelles començava a decréixer, s’eliminava la pràctica totalitat dels 
efectius vius. 

OC OVAR CAHI OC total

C. Edat Equivalències en mesos M F M F M F M F

F/NN  -1 a 0 mesos     

I 0 a 3 mesos     

J 3 a 9 mesos       

J1 3 mesos     

J2 3 a 9 mesos     

J3 9 mesos     

JA 9 a 24 mesos 1   1   1 1

JA1 9 a 18 mesos     

JA2 18 a 24 mesos     

JA3 18 a 24 mesos 1    1

A 24 a 84 mesos   4  1  5

A1 24 a 36 mesos   1   1

A2 36 a 60 mesos   1   1

A3 60 a 84 mesos     

A4      

V 84 a 120 mesos       

INDET        

Total 2 0 6 1 1 0 9 1

Fig. 5.15 - Taula amb la determinació del sexe per als ovicàprids.

Aquesta major especialització dels ramats caprins vers l’obtenció de llet (tipus A) es podria explicar pel 
fet que les ovelles tenen comportaments naturals i produccions lleteres que suposen un tractament 
més difícil i menys rentable que el de la cabra (Vigne et al. 2005, 162; Helmer i Vigne 2004, 403). La 
llet dels caprins no és gaire diferent de la de l’ovella pel que fa a la qualitat (veure fig. 5.16 quadre de 
Redding 1984). La seva orientació primària vers l’obtenció intensiva de llet l’hauríem de buscar en el 
fet que aquesta espècie sempre va superar l’ovella com a productora de llet. Les bones races lleteres 
de cabra produeixen de dos a quatre litres diaris, el triple dels que produeixen les ovelles (Bernis 2001, 
218). Aquests animals també tenen una major producció en relació al seu pes (Lavin et al. 1993), fet 
que, juntament amb una major adaptabilitat i major resistència a les malalties (www.fao.org), permetria 
un major rendiment15 lleter i, per tant, també l’obtenció de formatges i derivats de la llet amb una menor 
inversió energètica per part de la comunitat.
Aquesta especialització dels caprins vers l’obtenció de llet ja s’havia documentat en la majoria de 
jaciments neolítics francesos (p. e. Vigne i Helmer 1994, Helmer i Vigne 2004, Blaise 2005, etc.), grecs 
(p. e. Helmer 2000) i del Pròxim Orient (p. e. Helmer 2000b). Així doncs, la major rendibilitat d’aquest 
producte es constataria també a partir de la continuïtat d’aquest tipus de gestió durant l’època ibèrica al 
llevant peninsular (Colominas 2004-2005, 223).

La troballa de diversos fragments ceràmics amb perforacions (fig. 5.17), interpretats en la majoria dels 
casos com a formatgeres o coladors, esdevé un element més que deixa entreveure la importància 
d’aquest producte en l’alimentació del poblat. Tot i que la presència d’aquests recipients és poc habitual 
en el registre ceràmic de Vilars permet, si més no, constatar el consum domèstic i quotidià de productes 
derivats de la llet. 

Aquest sistema complementari de gestió de cabres i ovelles estaria destinat a una recerca de l’equilibri 
i potenciació dels millors productes que pot oferir cada espècie, això sí, mantenint un control estricte de 
la talla dels mateixos. Tanmateix, tot sembla apuntar, si tenim en compte que una producció de llet tipus 
A suposa un ritme intens de sacrifici dels animals més joves, que aquest tipus de gestió representaria un 
perill real per a la supervivència del ramat si aquest no comporta un nombre d’animals suficientment grans 
(Helmer i Vigne 2004, 406). 

15. Les cabres són molt més rendibles perquè aprofiten molt aliments que rebutjen tant la vaca com l’ovella (arbustos, lleguminoses i plantes 
llenyoses).Per la seva rusticitat i adaptabilitat, pot viure en ambients desfavorables amb escassetat de pasturatges i el seu baix cost de producció té 
una funció social important en les comuitats amb baix potencial de producció agrícola.
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Fig. 5.17 - Fragments de possibles formatgeres trobats en diferents UEs de la fortalesa dels Vilars 
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Vilars III (Ibèric ple)

La fase Vilars III (425/400-390/375 aC), tot i les reserves amb què hem de tractar aquests resultats, sembla 
mostrar a grans trets alguns canvis de tendència respecte a l’ibèric antic. Tot i que aquest període també 
mostra una priorització per l’obtenció de carn, ara hi ha una disminució significativa del sacrifici d’animals de 
2 a 6 mesos. Aquesta dinàmica contrasta amb un augment important dels sacrificis entre els 12 i 24 mesos 
(òptim carni), que ara passa a ocupar per primera vegada el segon pic de sacrificis. 
El manteniment d’ovelles fins als dos anys permet l’obtenció d’un millor rendiment de la carn que no el 
sacrifici entre els 2 i 12 mesos, en què els animals no han assolit el seu pes ideal.
La presència d’animals que es deixen fins als 48 mesos permetria aprofitar una part de llet i de llana. Tot 
i així, aquests productes serien totalment secundaris i no haurien determinat la gestió d’aquesta espècie. 
Sembla doncs que durant l’ibèric ple la fortalesa seguiria, però, duent a terme una gestió basada en 
l’autoabastiment, sense mostrar una especialització en cap producte en concret. Tot i que els animals es 
mantenen durant més temps, els ramats se segueixen renovant ràpidament de manera que passats els 4 
anys només quedaria una petita selecció dels i les millors reproductors/es.

En el cas de la fortalesa, sembla que hi ha un equilibri molt fi fomentat per una gestió més orientada cap a 
la seguretat16, en comptes de l’optimització de l’obtenció d’energia i/o carn (veure fig. 5.18). Amb això volem 
dir que sembla que hi hagi una voluntat expressa de minimitzar les fluctuacions de la talla dels ramats 
(Redding 1998, 235). El material de Vilars s’ha comparat amb els patrons esperats de sacrifici de dos 
estratègies generalitzades de ramaderia orientada vers la subsistència: la producció de carn per al consum 
local i la seguretat del ramat. La priorització de l’obtenció d’energia i proteïna evidenciaria un consum dels 
mascles en el seu pes òptim; és a dir, entre els 2 i 3 anys, donant lloc a una reducció de la talla del ramat 
al voltant del 50% en aquest moment. Les femelles, en canvi, es mantindrien fins que les seves capacitats 
reproductives comencessin a davallar, fet que es plasma en un pic de sacrificis secundari entre els 6 i 7 anys.
Les implicacions interpretatives d’aquesta tendència poden rebel·lar, d’una banda, la voluntat de fer front a 
la reducció de la producció anual, i de l’altra, al manteniment d’una quantitat constant dels efectius que no 
sobrepassi la capacitat de manteniment de la fortalesa. Sobretot durant la primera edat del ferro s’hauria 
dut a terme una reducció voluntària de la talla dels ramats, principalment d’ovelles, a l’entrada de l’hivern17 
(tal com evidencien els pics de sacrifici de la classe B). També pot ser que estigués reflectint un alt índex 
de mortalitat infantil que evidencies precisament la incapacitat d’aquesta comunitat de mantenir un major 
nombre d’animals en els moments en què les condicions mediambientals són més dures.
La tria econòmica, en el cas de la gestió dels ovicàprids, sembla haver-se especialitzat en l’obtenció de carn 
(sobretot la carn tendra durant les primeres fases) i un equilibri entre carn tendra i òptim càrnic a mesura 
que avança el període ibèric. Aquest fet queda pales quan comparem les corbes proposades per Stein 
(1983) amb les de Vilars I, Vilars II i Vilars III (Fig. 5.19). 
Per poder interpretar amb claredat què ens estan dient aquests resultats, caldria tenir una imatge clara 
dels registres que ens ofereixen els jaciments contemporanis a Vilars. Per desgràcia a la plana occidental 
hi ha un gran desconeixement a nivell de territori que ens permeti tenir una visió clara de quina era la 
relació i/o jerarquització entre jaciments. A més a més, els pocs jaciments amb estudis de fauna disposen 
de mostres molt reduïdes i fragmentàries que difícilment són comprables amb les nostres. El que sí que 
podem constatar és que les dades proporcionades per Vilars, sobretot pel que fa a la primera edat del ferro, 
no s’ ajusten a cap dels dos patrons esperats. Aquest fet suggereix, d’entrada, que la fortalesa ni exportaria 
ni tampoc rebria animals d’altres assentaments, almenys durant aquestes primeres fases d’ocupació. La 
principal presència de perfils de carn tipus A són els que suggereixen una explotació domèstica (familiar i/o 
comunal) d’autoabastiment18, més que una producció orientada vers l’obtenció d’excedent per a l’intercanvi 
amb altres comunitats (Helmer i Vigne 2004, 405). A més a més, quan les ovelles i les cabres són criades 
per al consum local de carn, i no per a l’exportació, tots els grups d’edat han d’estar presents en el registre 
(Stein 1987, 107), cosa que s’exemplifica clarament en el cas de Vilars. 

16. “La seguretat del ramat” es defineix com la minimització de les fluctuacions en el rendiment dels animals i els seus productes, que queden per 
sota de les necessitats de subsistència dels pastors (Redding 1998).

17. El màxim pic de ritme de sacrificis està entre els 2 i 6 mesos, moment de deslletament i entrada a l’hivern. La majoria dels pics, per les ovelles, 
estan entre els 3 i 4 mesos i coincideixen amb el període comprès entre desembre i febrer. En canvi, els caprins es sacrifiquen majoritàriament durant 
els mesos d’estiu (de juliol a agost), quan tenen entre 0 i 2 mesos.

18. Segons Stein (1987, 107) en una economia de productors per a centres més grans, es destinaria els animals joves (en la seva majoria mascles amb 
edats entre 1 i 3 anys) a la producció de carn, mantenint al mateix temps les femelles més velles al poble com a garantia reproductiva dels ramats. 
Una estratègia ramadera d’aquest tipus generaria un patró complementari als centres i pobles. Els centres, com a zones de consum, presentarien un 
pic molt accentuat de sacrifici entre 1 i 3 anys, amb els animals menors i majors de 3 anys pràcticament o totalment absents del seu registre faunístic. 
En canvi, els ovicàprids de les zones productores mostren pics de sacrifici en animals juvenils, juntament amb un altre pic entre els 6-7 anys, quan 
el ramat de cria comença a perdre el seu valor. La presència d’animals entre 1 i 3 anys ha de ser rara o absent en els pobles que produeixen per a 
l’intercanvi.
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Fig. 5.17 - Comparativa de les corbes de Vilar I,  Vilars II i Vilars III (la de Vilars 0 no s'ha inclòs perquè mostrava el mateix perfil que la de Vilars I)
 amb de models teòrics proposats per diferents autors
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Fig. 5.18 - Comparativa de les corbes de Vilar I, Vilars II i Vilars III (la de Vilars 0 no s'ha inclòs perquè mostrava el mateix perfil 
que la de Vilars I) amb de models teòrics proposats per diferents autors.
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 • Els bovins

La cabana bovina també presentava un nombre important de restes d’individus en estat fetal (fig. 5.5). Aquest 
fet, d’entrada, també suggeria que el procés reproductiu d’aquesta espècie és duia a terme íntegrament, ja 
sigui a la fortalesa o al seu entorn més immediat.

El tipus de gestió dels bovins no s’ha pogut documentar per a la primera fase de la fortalesa. Un nombre 
insuficient de restes (Vilars 0, NRD= 7) va impedir tenir un corpus de dades significatives i, per tant, fiables 
per aquest moment. 
Pel que fa a la resta de fases, només tenim un volum acceptable de materials per a Vilars II (NRD= 91). En 
canvi tant Vilars I, que presenta un baix nombre de restes (NRD=24), com Vilars III, on les restes provenen 
majoritàriament dels conjunts de la cisterna (NRD=55), ens obligaran a prendre amb molta cautela els 
resultats per la naturalesa i el context divers d’aparició dels materials. Malgrat tot, vam valorar que es 
tractava de conjunts de deixalles de consum del poblat que podrien haver deixat enregistrada la tendència 
pel que fa a la gestió d’aquests moments. Per tant, per a la fase Vilars I i Vilars III haurem de ser prudents 
a l’hora d’interpretar els resultats dels perfils obtinguts, i ser conscients que tan sols podrem apreciar les 
grans tendències.

Totes les fases mostren una explotació prioritària de la carn (veure fig. 5.20), que es caracteritza per un 
primer pic de sacrifici entre els 2 i 4 anys, adults en el seu màxim rendiment carni. També hi hauria un 
segon pic entre els 6 i 24 mesos, els joves i subadults que proporcionen carn tendra (Helmer 1992, Vigne 
1988b). Els bovins principalment es sacrificarien entre els 2 i 4 anys de vida, mostrant una priorització 
per l’obtenció de carn, i probablement es tractaria de mascles excedentaris19. La resta de perfils mostren 
algunes diferències que apunten a canvis en la gestió dels bovins al llarg de les diferents fases.

L’escassetat de restes de la fase Vilars I (primera edat del ferro) ens obliga a prendre els resultats amb 
molta cautela. En aquest moment s’ evidencia un segon pic de sacrificis d’animals adults/vells d’ entre 8 i 
10 anys. Així doncs, tot i que apareix un consum prioritari de carn, també hauria tingut molt pes l’obtenció i 
aprofitament de la força de treball. 
La presència d’animals majors de 8 anys evidencia l’existència d’individus explotats per al tir i/o la càrrega 
(fet constatat a partir d’algunes falanges, veure apartat 5.7). 

19. Les parts anatòmiques aparegudes només ens han permès la determinació d’un mascle entre els 3-4 anys, moment de màxim rendiment carni 
de l’animal.

Fig. 5.18 - Comparativa de corbes d’OC de Vilars I i Vilars II amb el model teòric de productors o consumidors d'Stein (1983).
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Fig. 5.19 - Comparativa de corbes d’OC de Vilars I i Vilars II amb el model teòric de productors o consumidors d'Stein (1983).
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A diferència de l’anterior, la fase Vilars II (ibèric antic) mostra un canvi de tendència significatiu. En primer 
lloc, l’entrada a l’ibèric antic suggereix una gestió orientada vers l’obtenció de carn (carn tendra i òptim 
carni), hi ha un pic accentuat entre els 2 i 4 anys que mostra el sacrifici dels adults al màxim del seu 
rendiment carni. També hi ha un pic important en els individus de menys de dos anys que mostra un interès 
per l’obtenció de carn tendra de vedella.
Però la principal diferència respecte al període anterior és un segon pic de sacrificis entre els 4 i els 6 
anys. Això mostraria una major orientació vers l’obtenció de llet, tot i no presentar el perfil típic d’explotació 
intensiva d’aquest producte20, que es caracteritza pel sacrifici de les femelles poc prolífiques o que produeixen 
menys llet, que són substituïdes progressivament entre els 4 i els 9 anys (Helmer 1992). El model de Vilars 
II mostra, doncs, el pic de sacrificis just a l’inici de la reforma i també de l’explotació de la llet (Blaise 
2009, 133), en aquest cas la major part de les femelles no es deixen ni arribar als 9 anys, evidenciant una 
renovació molt ràpida dels ramats.
D’altra banda, els animals de més de quatre anys també s’haguessin pogut utilitzar pel tir tot i que alguns 
autors consideren que els perfils d’edat de mort mostren amb seguretat aquest ús a partir de pics que 
depassin els 9 anys (Vila 1998, Mashkour 2001, citat per Blaise 2003). Malgrat tot, si tenim en compte 
les paraules d’alguns autors llatins que adverteixen que “no sembla oportú que els vedells siguin domats 
abans del tercer any ni tampoc després del cinquè, ja que a aquella edat encara és primerenca i la segona 
massa tardana” (Columel·la, llibre VI, cap. II, Dels treballs del camp), a partir del quart any aquests animals 
ja podrien haver-se utilitzat per al tir. Aquestes dades comparades, amb les corbes obtingudes per Vilars II, 
mostren una rendibilització molt baixa de l’energia animal, ja que als 6 anys, quan només han pogut estar 
empleats pel tir durant dos o tres anys, ja són eliminats sistemàticament. En definitiva, sembla que no volen 
o no poden aprofitar aquest animals de manera eficient un cop ja estan ensinistrats i preparats, tan física 
com psicològicament, per al tir. Passats els 6 anys només quedarien uns percentatges extremadament 
baixos que podrien correspondre als i les millors reproductors/es (les femelles fins als 10 anys i els mascles 
fins als 15) i potser als pocs animals més aptes i reservats per al treball dels camps.

Els resultats de la fase Vilars III (ibèric ple) s’han de prendre amb molta cautela, no només pel baix nombre 
de restes, sinó també perquè les dades procedeixen dels conjunts de la cisterna i per tant estan subjectes 
a les problemàtiques tafonòmiques sobradament detallades en el capítol IV. En tot cas les restes podrien 
estar reflectint les grans tendències del moment que ens deixen ens van aportar algunes dades importants. 
En primer lloc, la tendència resultava més heterogènia, tot i els amplis intervals de confiança, amb una 
màxima explotació de la carn, però també de llet i de força de treball. En aquest cas sembla que hi ha 
una major priorització dels productes en vida de l’animal. Sobretot cal destacar la possible presència de 
possibles evidències de l’ús d’aquest animal per al tir. Les dos banyes que van aparèixer al sector 7/1 de 
la cisterna tenien una talla menor respecte a la resta i poden pertànyer a individus castrats (veure fig. 5.21 
i apartat 5.7). La morfologia de la deformació presenta semblances amb les exposades en els treballs de 
Milisauskas i Kruk (1991, 564). Tot i que l’energia dels bovins ja s’hauria utilitzat en les etapes anteriors, 
sembla que la fase Vilars III mostri una major pressió agrícola sobre el territori, a partir de la presència 
d’animals més vells. 
En aquesta fase també sembla constatar-se una major mortalitat infantil i/o sacrifici precoç, possiblement 
amb una voluntat d’eliminació dels excedents en les edats més joves per evitar haver-los d’alimentar en els 
mesos més durs de l’hivern i potser fruït d’una selecció més estricta i acurada dels animals.
La corba de supervivència dels bovins de la fase Vilars II21 (fig. 5.22) evidencia una marcada presència de 
joves fins a dos anys i, en canvi, una incipient absència d’adults a partir dels 6 anys. Podem dir que els 
animals no assoleixen ni la meitat de la seva vida productiva. Els sacrificis de Vilars II no es produeixen de 
manera progressiva, a diferencia del model de seguretat22 (Blaise 2009). D’aquesta manera, quan s’arriba 
als 4 anys ja s’han eliminat gran part dels efectius, i només resten un 32% d’animals vius. La disminució 
dràstica dels ramats de bovins -entre els 4 i 6 anys s’eliminen gairebé la resta d’individus- no sembla 
evidenciar un equilibri entre les necessitats alimentàries i la garantia de supervivència dels animals. Més 
aviat fa pensar en una explotació intensiva, sobretot de la carn, amb un model poc sostenible en termes 
de supervivència dels ramats. La presència de fetus i d’animals molt joves al jaciment evidencia que 
efectivament els habitants de la fortalesa produeixen aquesta espècie en el lloc.
20. Tal com adverteixen alguns autors (Vigne et al. 2005, 163), en les races tradicionals de bovins les femelles no alliberen la llet si no tenen el 
vedell al costat en el moment del munyit. Per aquest motiu els ramaders evitarien el sacrifici de vedells, almenys durant tot el període de lactncia. 
D’aquesta manera, un bon indici, i potser el més clar, d’explotació lletera hauria de mostrar un pic de sacrifici en els joves just després del seu 
deslletament (entre els 6 i 9 mesos). Aquest pic no s’ha pogut constatar a Vilars, i això mostraria una explotació més secundària dels productes làctics 
que s’haurien extret principalment dels ramats d’ovicàprids.

21. Aquesta fase és l’única que presentava uns graus de confiança suficients per permetre establir una comparativa amb el model teòric de corba de 
supervivència estimada pels bovins (Blaise 2009, 135).

22. Aquest model es va establir a partir de l’estudi etnogràfic de ramats de bovins africans criats en semillibertat (calculat a partir dels referencials 
de Ducos 1968).
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fig. 5.20 - Corbes d’edats de mort (expressades en mesos) dels bovins per a les fases de  Vilars I, Vilars II i Vilars III. 
Les línes verticals indiquen la forquilla de desviació dels valors obtinguts.

Fig. 5.20 - Corbes d’edats de mort (expressades en mesos) dels bovins per a les fases de Vilars I, Vilars II i Vilars III.
Les línes verticals indiquen la forquilla de desviació dels valors obtinguts.
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Fig. 5.21 - A la part superior tenim les fotografies de les banyes aparegudes en dos nivells diferents de la cisterna de Vilars III (ibèric ple). 1) Dibuix extret
dels treballs de de Milisauskas i Kruk (1991, 564). 2) Fotografia de dos bovins actuals de la zona de Galícia. 3) Estatueta en bronze d’ un bou amb part del jou 

i del timó d’una arada (long. 6,5 cm.), aquesta procedeix del jaciment de la Bastida de les Alcuses (Bonet et al. 20011). 
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Fig. 5.21 - A la part superior tenim les fotografies de les banyes aparegudes en dos nivells diferents de la cisterna de Vilars III (ibèric ple). 1) 
Dibuix extret dels treballs de de Milisauskas i Kruk (1991, 564). 2) Fotografia de dos bovins actuals de la zona de Galícia. 3) Estatueta en bronze 
d’ un bou amb part del jou i del timó d’una arada (long. 6,5 cm.), aquesta procedeix del jaciment de la Bastida de les Alcuses (Bonet et al. 20011).
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• Els suids

Els porcs, al igual que la resta d’espècies domèstiques, també presentaven un important percentatge 
d’individus en estat fetal (fig. 5.5 i 5.24), amb percentatges d’entre el 12 i el 20% segons la fase.

De la primer fase d’ocupació del jaciment, no en tenim un nombre suficient de restes que permetin establir 
uns perfils fiables sobre els patrons de sacrifici d’aquesta espècie (Vilars 0, NRD= 6). 

Vilars 0 Vilars I Vilars II Vilars III cisterna
Edat en mesos M F M F M F M F

F/NN  -1 a 0 mesos
I 0a 6 mesos
J 6 a 9 mesos 1 1
J1 ± 6 mesos 1 1
J2 6 a 9 1 1
J3 9 a 12 2 1 3
JA 12 a 18 4 2 6

JA1 12 a 15
JA2 ± 15
JA3 15 a 18 1
A 18 a 60 1 1 1 3 1

A1 18 a 21 1 1
A2 21 a 24
A3 24 a 48
A4 48 a 60
A5 60 a 72
V 72 a 90

Total 0 0 1 9 6 16 2

Fig. 5.23 - Taula amb la disribució del NMI per fases, edat i sexe.

Fig. 5.22 - Comparació de la corba dels bovins de la fase Vilar II amb la del model teòric de seguretat de Blaise (2009).
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Fig. 5.22 - Comparació de la corba dels bovins de la fase Vilar II amb la del model teòric de seguretat de Blaise (2009).
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 Fig. 5.24 - Representació gràfica del percentatge del NMI de porc per edat i fase.
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Fig. 5.25 - Corbes d’edats de mort (expressades en mesos) dels suids per a les fases de  Vilars I, Vilars II i Vilars III. 
Les línes verticals indiquen la forquilla de desviació dels valors obtinguts.Fig. 5.25 - Corbes d’edats de mort (expressades en mesos) dels suids per a les fases de Vilars I, Vilars II i Vilars III.

Les línes verticals indiquen la forquilla de desviació dels valors obtinguts.
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Com a tret comú present en totes les fases (fig. 5.25), cal destacar que el pic de sacrifici principal se situa 
en edats molt joves. Entre els 12 i 18 mesos per a la fase Vilars I i entre els 6 i 12 mesos per a la fase Vilars 
II i Vilars III. Tot i que en totes les fases s’evidencia una priorització per l’obtenció de carn tendra i sens 
dubte una eliminació de bona part de l’excedent, es poden apreciar alguns canvis interessants al llarg de 
la seqüència cronològica.

La fase Vilars I (primera edat del ferro) evidencia uns pics extrems entre els 6 i els 18 mesos, provocant una 
renovació molt ràpida dels ramats (abans dels dos anys ja s’hauria eliminat la pràctica totalitat dels efectius 
vius). En aquest moment s’haurien eliminat pràcticament tots els mascles i part de les femelles. Un bon 
reflex d’això és que les truges solen tenir pràcticament el mateix percentatge de mascles que de femelles, 
per tant un sacrifici intensiu de mascles hauria de reduir els ramats pràcticament a la meitat en aquestes 
edats. En el cas de Vilars el perfil de supervivència sembla marcar aquesta tendència ja que entre els 6 i 12 
mesos només es deixa en vida la meitat dels efectius.
Entre els 24 i 36 mesos se sacrifiquen les millors femelles reproductores que han pogut reproduir-se un 
màxim de 6 vegades23. S’hauria mantingut un nombre molt baix de femelles, que són les que s’haurien 
deixat reproduir, i un encara menor nombre de mascles reproductors24. Aquest perfil sembla reflectir un 
consum més aviat domèstic.

A la fase Vilars II (ibèric antic) s’evidencia, respecte a la fase precedent, un major manteniment dels 
adults (pics entre els 12 i 24 mesos) que permet una explotació més òptima del rendiment carni. Ara els 
ritmes de sacrifici són més espaiats i l’eliminació d’excedent es fa de manera més progressiva (tot i que el 
pic continua estant entre els 6-12 mesos). Aquest fet permetria una major seguretat, més garanties en la 
reproducció del ramat i un major creixement de la seva talla. 
En aquest moment hi ha més femelles que s’han pogut reproduir fins a 4 vegades, mantenint-se igual, 
respecte la fase anterior, aquelles que és poden reproduir fins a 6 vegades. Naturalment és molt probable 
que és practiques la castració d’aquests animals en edats més joves, només guardant uns pocs reproductors 
sense castrar. Un reflex d’això podria ser el sacrifici tant prematur d’aquests animals que un cop castrats 
podrien assolir més aviat un pes satisfactori per al consum. De totes maneres no s’ha pogut constatar 
aquesta pràctica a partir de l’estudi faunístic i per tant aquesta afirmació restaria com una simple hipòtesi.

Finalment la fase Vilars III (ibèric antic), tot i les reserves amb les que cal interpretar aquestes dades25, torna 
a evidenciar un pic extrem entre els 6 i 12 mesos que només deixaria en vida un 40% del ramat. En aquest 
cas la supervivència dels ramats estaria poc garantida ja que abans dels dos anys ja s’hauria eliminat la 
practica totalitat dels efectius porcins de la fortalesa.

L’anàlisi del conjunt d’animals morts demostra un sacrifici metòdic d’animals principalment abans dels 
dos anys. D’aquesta manera més del 50% de la població va ser sacrificada abans d’arribar a l’any i entre 
un 83% i 95% ho van ser abans dels dos anys. Aquesta estratègia s’adequa a la que s’aplica a les races 
rústiques amb un creixement més lent respecte a les actuals, on els sacrificis es realitza al voltant de l’any. 
El perfil del carni dels porcs de Vilars te una tendència plana i lleugerament còncava, corroborant a nivell 
morfològic aquest estadi encara força rústic molt allunyat dels porcs que trobarem en època romana o 
medieval.

• Els èquids
L’escassetat de restes trobades en les diverses fases només ens ha permès traçar un perfil, a partir de 
l’NRD, més o menys fiable per a la fase Vilars II. Que consumien aquesta espècie és evident, ja que s’han 
pogut localitzar traces de manipulació de les carcasses, principalment de desarticulació de les extremitats, 
tal com veurem en els apartats següents sobre l’alimentació.
En aquest cas, en el marc de les deixalles de consum, s’han pogut detectar un nombre molt baix d’individus 
en estat fetal, fet sens dubte atribuïble a les poques restes trobades d’aquesta espècie. En canvi, sí que 
s’ha pogut documentar la presència de 15 fetus de cavall sencers, i en connexió anatòmica, en dipòsits sota 
paviment, que res tenen a veure amb les deixalles de consum. Aquest aspecte el tractarem en els capítols 
següents dedicats a aquestes dipòsits.
23. Això suposant que s’hagin reproduit dos vegades l’any, que és la seva màxima taxa reproductiva. Les femelles de races rústiques solen quedar-
se prenyades per primera vegada entre els 12-14 mesos (Hadjikoumis 2010,309), tot i que ja poden ser fèrtils als 10 mesos (Iborra 2004, 344). La 
gestació dura uns tres mesos. 

24. Els estudis etonogràfics duts a terme a la zona extremenya (Hadjikoumis 2010, 301) van revelar que els mascles no solen superar el 7-10% del 
conjunts dels ramats porcins.

25. La majoria de restes provenen de la cisterna pou; a més, el nombre de restes és força reduït.
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La fase Vilars 0 només ens va proporcionar una extremitat proximal de metatars dret que no va permetre 
determinar l’edat exacta, tot i que pel grau d’ossificació és molt probable que fos un adult. La fase Vilars I 
només comptava amb 7 restes compostes per diàfisis d’os llarg (tíbia i fèmur), una ulna epifisada, ossos del 
carp i tars (pisiforme, escafoide, navicular) i una dent aïllada (tercera incisiva inferior, +++). Aquests pocs 
ossos només ens van deixar entreveure que hi havia amb seguretat individus en estat fetal i adults. Les 
diàfisis d’ossos llargs i els carps i tarsos no van permetre afinar més en la diagnosi.
L’entrada a l’ibèric antic a través de la fase Vilars II va aportar un major nombre de dades. De les 46 
restes determinades només 21 van permetre establir una forquilla d’edat més o menys ajustada segons 
les característiques de l’os. La resta eren restes que no conservaven les articulacions, o bé ossos del 
carp i/o tars que no van permetre discernir si es tractava d’un subadult o un adult. La corba obtinguda en 
aquesta fase (fig. 5.26) evidencia que totes les edats estan representades, tant les infantils com algun 
animal vell que podria haver arribat fins als 20 anys. El pic de sacrificis se situa al llarg de l’edat adulta, 
és a dir, entre els 4 i els 15 anys. Si ampliem el nombre de forquilles, sembla que marca una tendència a 
sacrificar un major nombre d’animals en la primera fase de l’edat adulta. Aquest fet estaria evidenciant una 
estricta selecció dels millors mascles i femelles tant per a la reproducció com segurament per a l’ús de la 
seva energia (ja sigui per a la munta, el tir o els treballs al camp). També evidenciaria un control estricte de 
l’augment de la talla d’aquests ramats, limitant-se a mantenir uns pocs animals que s’haurien seleccionat 
i cribrat en la seva etapa adulta atenent a unes millors qualitats físiques. El pic que trobem entre els 0 i 6 
mesos podria respondre ben bé a la mortalitat infantil, molt elevada en aquest animals. Ampliarem tots els 
aspectes sobre la gestació del cavall en el capítol dedicat als fetus d’aquest animal.
Finalment, i en relació a la fase Vilars III, només es van poder localitzar algunes restes de cavall a la 
cisterna, que semblaven formar part d’un mateix individu d’uns quatre anys (adult). Evidentment amb 
aquestes dades poca cosa podem dir del paper que tenia aquest animal durant el període de l’ibèric ple.
Els perfils podrien mostrar el sacrifici de les femelles que disminueixen la seva capacitat reproductiva (10 
anys) i només es mantindrien els sementals més vells i forts, que són productius fins als 20 anys. En aquest 
cas, doncs, la gestió dels èquids aniria principalment destinada als productes que pot oferir l’animal en 
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Fig. 5.26 - Corba d’edat de mort (expressada en mesos) dels èquids per a les faseVilars II. Les línes verticals indiquen la forquilla 
de desviació dels valors obtinguts.Fig. 5.26 - Corba d’edat de mort (expressada en mesos) dels èquids per a les faseVilars II. Les línes verticals indiquen la forquilla
de desviació dels valors obtinguts.
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vida, com ara el tir i/o la munta, i es consumiria la seva carn un cop l’animal no fos productiu. La textura de 
la carn de cavall posseeix un avantatge peculiar: tot i que aquests animals no s’han criat normalment per 
la qualitat de la seva carn, aquesta és tendra no només en els poltres, sinó també en els animals adults 
(Harris 2009, 107).
Amb relació a la muntura i/o l’ ús de la força de treball dels èquids, l’únic element que tenim és l’edat de 
sacrifici dels animals, ja que no s’ha trobat cap element de govern del cavall ni cap patologia associada a 
la tracció o muntura de l’animal. L’únic cas que s’ha detectat d’un desgast anormal de les dents ha estat en 
el cavall adult de la cisterna pertanyent a la fase Vilars III (ibèric ple), però que d’entrada no sembla haver 
estat conseqüència de l’acció d’un arnès metàl·lic26, ja que de totes maneres es tracta d’un animal adult/jove 
i per tant muntat durant un breu període de temps.

• Els cànids
“Ovelles sense guardià el llop se les menjarà”.

“Caçador amb bon gos val per dos”.
(Dites populars catalanes)

A priori aquest animal tindria un tractament bastant diferenciat respecte a la resta de la cabana domèstica. 
La seva presència al jaciment s’ha pogut constatar a partir d’unes poques restes barrejades entre les 
deixalles de consum p i aquest fet planteja la possibilitat que també es consumís esporàdicament, encara 
que no s’han detectat marques de tall en cap dels ossos estudiats.
Aquest animal pot aportar una multiplicitat de productes a les comunitats humanes: des de productes 
corporals com la carn, la pell i els tendons, fins a productes en vida de l’animal com la guarda de cases. 
També per espantar possibles depredadors dels ramats i ungulats salvatges que podien atacar els camps 
de cereals (Iborra 2004, 362). A més a més, podia ésser un aliat molt eficaç en les activitats cinegètiques27. 
Alguns autors també han apuntat altres funcionalitats, com el tir o altres comportaments beneficiosos per 
als poblats: la neteja dels excrements humans i de les deixalles (plenament constatat a la fortalesa), la 
lluita contra els rosegadors, animals de companyia, substituts dels infants (Helmer 2000, 240-241; Sigaut 
1983, 47). Aquests dos autors també han apuntat a les diverses simbologies i indicadors que es poden 
desprendre de la seva presència en el registre arqueològic com un signe d’estatus social i/o de riquesa.

Pocs espais i nivells arqueològics disposen de restes d’aquest animal. De gos, només se n’han localitzat 
un total de 17 restes per a totes les fases estudiades. Si a més tenim en compte els resultats de treballs 
anteriors (Miró 1992, 67), aquesta xifra només augmenta fins a les 20 restes. La seva poca presència en el 
registre arqueològic no és cap novetat ni un fet excepcional. Tal com hem vist anteriorment, aquest animal 
tenia multiplicitat de produccions en vida que eren molt més beneficioses per a aquestes societats que els 
productes que es poguessin obtenir amb el seu sacrifici. Aquest fet queda palès en el registre de consum 
alimentari precisament amb la seva pràctica absència, com també passa amb els èquids.

Ni la fase Vilars 0 ni la fase Vilars I van lliurar cap resta d’aquest animal en el marc del present estudi28. 
Tanmateix, la seva presència es va poder constatar a través de l’estudi tafonòmic dels conjunts. Aquest 
va revelar que durant la fase Vilars 0 un 0,4% (6 restes) de la mostra d’aquesta fase s’hauria vist afectada 
per l’acció d’aquests animals, i en la fase Vilars I ho hauria fet en un 2,7% (24 restes). Les mossegades 
apareixen en tots els tàxons de la tríada i també de manera molt heterogènia afecta a gairebé totes les 
parts de l’esquelet.
La fase Vilars II, amb un major volum de restes, només va proporcionar 4 ossos de gos. A nivell tafonòmic 
vam constatar un augment de l’acció d’aquest animals sobre els conjunts faunístics que ara suposava el 
3,9% (414 restes). 

El carrer i les cases de la fase Vilars III no van lliurar cap resta de cànid, fet atribuïble a l’escàs volum de 
mostra, com també hauria passat durant la fase Vilars 0. Però podem dir que en els pocs espais conservats 
de la fase Vilars III, va ser on vam trobar una major presència d’aquesta espècie localitzada dins l’estructura 
de la cisterna/pou. Aquests conjunts van proporcionar 12 restes, entre el baixador i el pou. La majoria 

26. El desgast del cavall de la cisterna, que estava compost per una sèrie dentària completa, s’ha comparat amb els estudis etnogràfics i anatòmics 
practicats a diversos cavalls de càrrega i tir de Tunísia (Chabchoub et al. 2005).

27. Hi ha nombroses representacions iconogràfiques que mostren aquest animal desenvolupant aquestes activitats al costat dels genets, per exemple 
el carro botiu de bronze dels segles II-I aC. També hi ha representacions de gossos de talla mitjana amb les cues tallades, característica típica dels 
gossos emprats per a la caça, per exemple la representada en un lebes de l’espai 20 de Tossal de Sant Miquel anomenat el “vas de la doma” (Iborra 
2004, 362).

28. Els estudis precedents de J.Mª Miró (1992, 67) van permetre identificar una resta en el marc de la fase Vilars I.
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dels ossos pertanyien a l’esquelet apendicular, destacant especialment la troballa d’una mandíbula d’un 
individu molt jove (segurament nounat o infantil), així com la presència d’un atles i d’una escàpula d’un 
individu adult i d’un talla anormalment elevada (veure capítol IV). Diem això perquè la resta d’ossos trobats 
responen a animals de talla mitjana molt homogènia i ja es troba present en els jaciments de la plana des 
de períodes molt anteriors. Un clar exemple el tenim en el jaciment de l’edat del bronze de Minferri (Gómez 
2000) i encara de manera més antiga en les recents excavacions al jaciment neolític de la Cantorella29, que 
actualment encara està en procés d’excavació. 
En tot cas, sobre la qüestió del format dels animals hi aprofundirem més específicament en el següent 
capítol, on podrem comparar l’evolució de la talla i de les proporcions dels animals a la plana occidental 
amb les dades d’altres jaciments, tot i les poques dades biomètriques existents. Aquest estudi, sens dubte, 
serà determinant a l’hora de poder constatar l’existència de talles diverses i això podria portar implícit una 
diversificació de funcions i/o tasques atribuïdes a aquest animal.
També volem destacar que la presència de dos copròlits i d’individus nounats, durant la fase Vilars III, 
corroboren un cop més la incipient presència d’aquest animal a l’interior del jaciment, juntament amb les 
constatacions tafonòmiques que hem comentat anteriorment.

5.2 Manteniment i alimentació de la cabana domèstica
5.2.1 Hi ha espais d’estabulament i/o allotjament d’animals a l’interior de la fortalesa?

La presència d’espais d’estabulació s’ha pogut documentar en rares ocasions en els diversos contexts 
arqueològics. La seva naturalesa discreta i molts cops situada a l’exterior de jaciments, el tipus de material 
amb què es construeixen i la dificultat de trobar indicis arqueològics a nivell macroscòpic, no ajuden gaire a 
la seva localització. La presència d’aquests espais a l’interior del jaciment hauria d’haver deixat algun indici 
en el registre. Per reflexionar sobre aquest aspecte hem volgut enumerar alguns dels indicadors o dades 
que ens poden ajudar a identificar aquests espais tot aplicant-ho al context de la fortalesa.

1 - No hi han acumulacions de dents decídues

Si tenim en compte les acumulacions segons la zona sense fer distinció de fase ni de sectors, podem tenir 
una primera visió intuïtiva de com es distribueixen les dents decídues. Hem pres aquest primer indicador, 
tot i que n’hi ha d’altres30, perquè alguns autors consideren que l’acumulació de dents decídues amb un grau 
de desgast important (Helmer 1984) pot mostrar llocs d’estabulació de bestiar. 
La distribució de les dents decídues (fig. 5.27) en les diferents zones del jaciment (sense tenir en compte 
espècie, grau de desgast fase), semblen acumular-se a la zona 11 (barri nord) , tot i que aquesta diferència 
no és gaire significativa respecte als percentatges apareguts a les altres zones d’habitació com és la zona 
4 i als tallers i/o espais d’emmagatzematges de la zona 6. El fet que apareguin de manera generalitzada 
en tots els àmbits (carrers, cases, tallers, magatzems i cisterna) no sembla evidenciar l’existència de 
concentracions d’aquest tipus de restes en funció de la zona. Així doncs, a partir d’aquest criteri no podem 
evidenciar que hi haguessin espais d’estabulació. animals. 
Quan vam intentar acotar més i van seleccionar només aquelles dents decídues amb el màxim desgast 
dentari (+++) en funció dels sectors i la fase cronològica, els percentatges eren molt minsos, i a més 
es distribuïen pels diferents sectors de manera molt esporàdica. D’aquesta manera, no mostraven cap 
acumulació significativa que pogués fer pensar en un lloc d’estabulació continuat i prolongat, si més no a 
partir d’aquestes dades. 
Tanmateix, també volem apuntar que aquests resultats tampoc permeten descartar, per exemple, la 
possibilitat d’estabulament de femelles gestants en els últims mesos d’embaràs i primers dies de vida del 
petit. Això ho diem perquè durant el període d’alletament els petits no perden les dents de llet, sinó que ho 
fan en edats força avançades, quan ja fa mesos que estan pasturant:

29. Es tracta d’un jaciment del neolític final i edat del bronze excavat per l’empresa d’arqueologia ILTIRTA. Aquests treballs s’han dut a terme en el 
marc del seguiment del traçat del canal Segarra-Garrigues en el seu pas pel terme municipal de Belianes.

30. Hi ha altres indicis que ens poden ajudar en la identificació d’espais d’estabulació. Un seria la presència de pedres polides (Brochier 1992) per 
l’acció de les peülles dels ungulats i suids, cosa que no s’ha pogut constatar a la fortalesa, tant els carrers enllosats com els espais que ho están, no 
mostren aquest tipus de desgast fet que ens fa plantejar la poca presència que tindrien en general aquests animals a l’interior del poblat, almenys en 
vida. També hi ha la possibilitat de realitzar estudis microestratigràifics que permetin la detecció de les esferulites, un component molt important dels 
excrements animals. Aquestes analítiques no han estat aplicades a cap dels espais de la fortalesa fins al moment.
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• Els ovicàprids: el deslletament es produeix entre els 2-3 mesos, mentre encara conserven les 
decídues. El màxim grau de desgast i la caiguda es produeixen entre els 9-10 mesos.
• Els suids: el deslletament es produeix entre els 30-40 dies i conserven les dents de llet fins als 9-12 
mesos aproximadament.
• Els bovins: el deslletament es produeix entre els 6-9 mesos aproximadament, mentre que encara 
mantenen les dents decídues fins als 18 mesos.

D’aquesta manera aquests animals haurien pogut allotjar-se puntualment en algunes de les dependències 
de la fortalesa sense haver deixat rastre.

2 - La presència de grans percentatges de restes d’individus en estat fetal

Un altre indicador que també considerem significatiu és la presència d’individus en estat fetal en molts dels 
espais de l’interior de la fortalesa. Normalment al final de la gestació les femelles gestants s’introdueixen 
en tancats o es reagrupen en parcel·les pròximes als edificis d’explotació per rebre una alimentació 
especialitzada, necessària sobretot durant els últims mesos de gestació, així com una supervisió més atenta 
(Drogoul et al. 2004, Torrent 1986). Moltes femelles s’han de separar de la resta del ramat quan arriba el 
moment del part, sobretot en el cas de les truges (Colominas 2008, 99). D’aquesta manera, la presència de 
fetus podria indicar espais destinats a acollir les mares gestants per salvaguardar i garantir la reproducció 
dels ramats. Una major dificultat en la reproducció de les races més rústiques, una alimentació deficient, 
els climes extrems i en general una pràctica ramadera poc desenvolupada, haurien pogut afavorir una alta 
taxa d’avortaments i part dels residus de l’expulsió dels fetus haurien quedats integrats en reompliments o 
preparacions de paviments.
De fet, els percentatges són tan alts que hem volgut valorar també com es distribueixen pels diferents 
sectors (fig. 5.28). A més, és un aspecte que ens ha semblat molt significatiu i únic.
Tant a Vilars 0 com a Vilars III, el context no va permetre fer estimacions d’aquest tipus. En el cas de Vilars 
0, pel baix nombre de restes i d’estructures excavades i a la fase Vilars III per l’arrasament massiu, de la 
qual només queda la cisterna i una petita part de la zona d’hàbitat molt poc representativa.
En canvi tant Vilars I com Vilars II sí que van proporcionar unes dades interessants pel que fa a la distribució 
d’aquest tipus de restes en els seus diferents sectors:

- La fase Vilars I va proporcionar un total de 31 restes d’individus en estat fetal. Aquestes estaven 
distribuïdes en 9 dels 18 sectors analitzats (veure fig. 5.28). L’NR de fauna total i l’NR de fetus per 
sector presentaven una correlació positiva però molt dèbil (IC=0,2) a nivell global de tota la fase (fig. 
5.29). Aquest resultat evidenciava que el nombre de restes global per sector no influïa en el nombre 
de restes de fetus. Tanmateix, quan es va establir aquesta comparativa per zona, els índexs eren 
molt variables, de manera que s’evidenciaven diferents dinàmiques en la distribució de les deixalles 
i bastants sectors que no contenien restes d’aquestes característiques. En general, doncs, aquesta 
fase presentava un índex molt baix per les dos zones (zona 4, I.C=0,2; zona 11, I.C= 0,4). En tot 
cas, d’entrada semblava que la zona 11 presentés uns majors percentatges de restes fetals. Però cal 
comentar aquests resultats, ja que en realitat el context arqueològic i espacial va permetre efectuar 
alguns matisos. En realitat només els sectors 4/10 i 11/29 tenien un nombre superior a dos restes 
d’aquestes característiques. Ambdós espais tenien poques coses en comú. El sector 4/10 no tenia 
cap llar de foc associada i en el mateix espai s’hi va exhumar un periantal humà i un vaset ceràmic. 
Aquest sector presentava un total de 15 restes de fetus de diferents espècies (ovicàprid, porc i dos 
que no vam poder determinar) totes elles dins del paviment P-36431 (UE 4618). L’espai el sector 11/29 
també presentava un nombre significatiu de restes distribuïdes en quatre UEs (1149932, 1150033, 
1150734, 1151135). En realitat la majoria provenien del sector 11/29B, distribuïdes de manera desigual 
dins de reompliments de molta potència. A més a més, aquest espai compartimentat contenia dos 
llars. Per aquest motiu, es va descartar com a possible zona d’acolliment d’animals pel pressupòsit 
que es tractaria d’una casa o d’un espai funcional.

31. Aquest constitueix el primer paviment de Vilars I en el conjunt del sector, a més a més també s’hi va trobar 1 fragment de tija de bronze, 
2 fragments de guix i una pedra calcària amb empremta. Aquestes 15 restes de fetus es van trobar dins un conjunt format per unes 200 restes 
faunístiques. En aquest sector també cal destacar la poca presència de restes ceràmiques (NR=9).

32. Reompliment d’argiles força potent sota P-707, al nord del mur restaurat M-506.

33. Reompliment d’argiles força potent sota P-707, concentrat al sud del sector i separat pel mur rstaurat M-506.

34. Capa d’argiles d’entre 5 i 10 cm de potència sota el paviment P-707.

35. Sedimentació de sòl que constitueix el paviment P-746.
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NRD decidual % NR dents deciduals NRD Zona total
Zona 4 52 2,3 2275
Zona 5 3 2,5 122
Zona 6 60 2,5 2395
Zona 7 8 0,6 1373

Zona 10 0 0,0 89
Zona 11 43 3,0 1432

Presència de dents deciduals en les diferents zones de la fortalesa
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NR %NR fetus NRD Zona total
Zona 4 66 2,9 2275
Zona 5 6 4,9 122
Zona 6 55 2,3 2395
Zona 7 12 0,9 1373

Zona 10 1 1,1 89
Zona 11 95 6,6 1432

5.27 - Distribució de l'NR de dents deciduals i de l'NR de fetus per zona5.27 - Distribució de l'NR de dents deciduals i de l'NR de fetus per zona (sense distinció cronològica).
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- La fase Vilars II va proporcionar un total de 156 restes de fetus, que estaven distribuïdes en 39 
dels 50 sectors on hi havia restes de fauna (veure fig. 5.28). Aquesta fase també va proporcionar 
una correlació positiva a nivell general (IC=0,6, p=2,2827E-5) que presentava una dinàmica més 
homogènia respecte a la fase anterior (veure fig. 5.29). El que està clar és que sembla que aquestes 
restes es generalitzen tenint una major representativitat en els sectors. Al igual que la fase precedent, 
la zona 4 era la que presentava un índex de correlació més dèbil (I.C= 0,2), al contrari del que passa 
amb la resta de zones, on la correlació és pràcticament absoluta. Aquest fet podria estar mostrant 
que en realitat la presència de fetus no estaria associada a determinats espais, sinó que la seva 
presència estaria determinada per la talla dels conjunts deposicionals.
Tal com passava a Vilars I, en aquest moment també sembla que la zona 11 presenti un major nombre 
de fetus, però també cal situar i contextualitzar aquests conjunts per avaluar la seva significació real.
Tot i que la zona 4 pràcticament no presentava restes de fetus, el sector 4/9 destacava per contenir un 
major nombre d’aquestes restes (NR=6) que corresponien a fetus d’ovicàprid i porc. Malgrat tot, cal 
tenir en compte la complexa estratigrafia que presentava aquest espai, que a més havia proporcionat 
un total de 266 restes de fauna. Els fetus estaven distribuïts equitativament entre dos UE, 4207 i 
4174, que corresponien a un possible paviment i a un nivell de reompliment, respectivament. Aquest 
sector, però, no tenia associada cap llar i/o estructura de combustió, ni cap altre tipus d’element 
domèstic. 

Les zones 5 i 6 no presentaven grans acumulacions i els sectors que tenien més restes eren els 
que estaven relacionats amb grans conjunts de fauna (6/4 NR=563, 6/5 NR=153, 6/7 NR=275, 6/13 
NR=191 i 6/38 NR=129), de manera que al fer els percentatges quedaven molt infravalorats respecte 
a altres sectors, amb uns conjunts molt més reduïts però que al contenir dos restes ja presentaven 
uns majors percentatges. En definitiva, per una raó o per un altra vam considerar que l’espai central 
realment no tenia sectors amb acumulacions significatives d’aquestes restes, tot i que per l’estructura 
d’algunes de les seves estructures fàcilment hauria pogut acollir i/o allotjar alguns animals de mitjà 
format, com porcs i/o ovelles. Tanmateix, a partir de restes fetals no s’ha pogut constatar.
En canvi la zona 11 sí que aportava dades més sòlides, per exemple n’hi havia una quantitat 
important als sectors 11/2A (NRfetus=22), 11/3B (NRfetus=16) i 11/11 (NRfetus=16). L’únic punt en 
comú que tenien aquests espais era que coincidien amb els tres únics llocs de la zona 11 on havien 
aparegut enterraments de perinatals. Per la resta, poc tenien en comú, almenys a nivell arquitectònic 
i/o funcional. El sector 2A era la primera estança que comunicava amb el carrer i que formava part 
d’una gran casa amb tres compartimentacions on es va localitzar una llar i dos banquetes. Aquest 
espai tenia unes majors dimensions en comparació amb les de la resta del poblat. Els fetus estaven 
distribuïts en diferents UE (1127536, 1128937, 1158338, 1158839) i pertanyien a bovins, ovicàprids i suids. 
El més interessant, però, és que tots es van interpretar com a nivells de sedimentació de sol i, 
per tant, sembla que són restes que s’haurien acumulat durant el funcionament d’aquesta estança. 
Malgrat tot, es fa difícil pensar que haguessin pogut coexistir animals i persones en un àmbit que 
presenta elements de caire domèstic i/o de productiu.

L’espai adjacent, anomenat globalment sector 11/3 i que va ser interpretat com un temple, també 
estava compartimentat en 4 àmbits de diferent grandària. Els fetus van aparèixer en el sector 11/3B, 
que constituïa la gran estança situada al fons del sector, on a més s’hi havia trobat una de les 
característiques llars en forma de pell de brau (LL-525) i altres elements, com una banqueta (BQ-
579) i altres estructures associades a pràctiques culturals (ES-523, SC-524, ES-522). En aquest cas, 
les restes, que corresponien a fetus de gos i d’ovicàprid, també es distribuïen en tots els casos entre 
diverses UE (1106540, 1109441, 1110442, 1129343) de reompliment. Així doncs, evidentment també es va 
descartar que fos un espai on acollir de manera estacional animals.

36. Nivell de sedimentació de sòl del paviment P-275 (= P-273).

37. Nivell de sedimentació de sòl del paviment P-602.

38. Sedimentació de sòl sobre l’enllosat circular UE 11302 que constitueix el paviment P-602.

39. Sedimentació de sòl de paviment P-607 que s’extén a l’oest del sector.

40. Estrat de reompliment d’argiles marrons i sorres, barrejades amb pedres, sota el paviment P-494 (UE 11064).

41. Estrat d’enderroc/reompliment d’argiles marronoses en el conjunt del sector i sota la UE 11070.

42. Estrat de reompliment d’argiles marrons i material constructiu cremat, sota la UE 11094, que ocupa tot el sector des del mur M-506 fins a la 
muralla MU-35.

43. Reompliment argilós barrejat amb pedres que defineix el canvi de fase entre Vilars IIa i Vilars IIb.
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I.C
sectors NR Fauna NR Fetus % per zona

4/4 27 1 3,7 Zona 4
4/5 340 2 0,6 0,2
4/8 21 1 4,8
4/9 266 6 2,3
4/18 346 0 0,0
4/24 22 2 9,1
4/25 16 2 12,5
5/1 28 4 7,1 Zona 5 
5/2 70 4 2,9 0,8
5/3 7 0 0,0
6/3 78 1 1,3 Zona 6
6/4 563 9 1,6 0,8
6/5 156 6 3,8
6/6 83 1 1,2
6/7 275 5 1,8
6/9 57 0 0,0
6/10 133 3 2,3
6/12 100 1 1,0
6/13 191 5 2,6
6/17 70 1 1,4
6/18 25 0 0,0
6/20 27 0 0,0
6/21 53 1 1,9
6/22 5 0 0,0
6/23 141 3 2,1
6/32 156 3 1,9
6/33 102 2 2,0
6/34 20 2 10,0
6/38 129 7 5,4
6/39 136 1 0,7
6/40 13 2 15,4
6/41 29 0 0,0
6/42 26 0 0,0
10/2 89 0 0,0

11/2A 242 22 9,1 Zona 11
11/2B 0 0 0,0 0,9
11/2C 73 1 1,4
11/3A 67 2 3,0
11/3B 251 16 6,4
11/3C 80 3 3,8
11/3D 19 0 0,0
11/4 20 1 5,0
11/5 109 5 4,6
11/6 65 6 9,2
11/7 12 0 0,0

11/10 34 1 2,9
11/11 85 16 18,8
11/12 26 2 7,7
11/13 9 1 11,1
11/24 56 2 3,6
Total 4948 153 3

Vilars III.C
Sectors NR fauna NR fetus % per zona

4/1 54 0 0,0 Zona 4
4/2 93 2 2,2 0,2
4/3 12 0 0,0
4/6 4 0 0,0
4/7 726 2 0,3

4/10 218 15 6,9
4/17 152 1 0,7
4/? 149 1 0,7
5/4 15 0 0,0
11/4 11 1 9,1 Zona 11

11/9A 50 0 2,0 0,4
11/10 3 0 0,0
11/14 43 1 2,3

11/28A 25 0 0,0
11/28B 2 0 0,0
11/29 24 6 0,0

11/29A 4 0 50,0
11/29B 44 2 18,2
Total 1629 31 2,1

Vilars I
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3,8

2,1

6,1
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% NR fetus

Vilars II

1,3

0

6,3

0

1
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3

4
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Zona 4 Zona 5 Zona 11

Vilars I

5.29 - Taules amb calcul de l'índex de correlació entre NR global i NR de fetus per sectors i fases cronològiques.
5.29 - Taules amb calcul de l'índex de correlació entre NR global i NR de fetus per sectors i fases cronològiques.
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Finalment el sector 11/11 és un espai adossat a l’antiga poterna (PT-249), ja tapiada en aquesta fase, 
i que sembla que es converteix en un espai tancat durant la fase Vilars II. No té cap llar i/o estructura 
de combustió associada, però com a element singular hi havia dos enterraments de perinatals (EN-
541 i EN-562). En aquest cas s’hi van poder documentar 16 restes, entre les que hi havia fetus de 
porc (podrien ser d’un mateix individu) i d’ovicàprid principalment. Totes les restes provenien de dos 
UE (1118644 i 1118445), però principalment s’acumulaven en un nivell d’ús ennegrit molt peculiar46.

Per concloure aquest punt, el que s’ha pogut constatar a nivell global és que les restes de fetus estan molt 
dispersades pels diferents sectors del jaciment, però sembla que hi havia alguns espais que n’acollien una 
major quantitat. Tenint en compte el context estratigràfic, espacial, funcional i cronològic; la relació amb 
altres estructures arqueològiques associades i la correlació entre NR de fetus i l’NR total dels conjunts per 
sector, vam concloure que els únics espais que podrien haver acollit animals són els sectors 11/11 i 4/10, 
tant per les seves característiques arquitectòniques, com per la distribució de les restes a nivell estratigràfic. 
Naturalment aquests indicis caldria contrastar-los amb futures analítiques del sediment, sense que el que 
diem sigui en absolut una afirmació rotunda, sinó més aviat una possibilitat en funció dels resultats obtinguts 
a partir de les restes arqueozoològiques. 
Pel que fa a la relació que sembla haver-hi entre la presència de perinatals i un major percentatge de restes 
de fetus d’animals (entre les deixalles) observada en els sectors 4/10 (Vilars I), 11/11 i 11/2A (Vilars II), es 
tractarà en l’apartat de pràctiques rituals, ja que no hem trobat una explicació que ho permeti relacionar 
amb possibles espais d’estabulació.

3 - Patologies vinculades a condicions d’estabulació

En realitat, el gran volum de restes de la fortalesa ha lliurat una quantitat molt escassa de patologies. De 
les que s’han localitzat, sembla que només algun exemplar de porc presentaria afectacions que podrien 
associar-se amb males condicions d’estabulació. Estem parlant d’infeccions o fractures mal soldades per 
falta d’espai i/o manca de mobilitat (veure apartat 5.7).

4 - Difícil circulació i espais molt reduïts

Un altre element que dificultaria la presència dels animals a l’interior de la fortalesa és l’estretor de les 
portes d’accés i dels carrers en general. Aquest fet hauria permès el pas més o menys normalitzat d’animals 
de talla mitjana, però hagués dificultat en gran mesura el d’animals de majors formats, com els bovins o els 
cavalls.
De la mateix manera, els espais exhumats fins al moment són estrets i petits, impossibilitant l’estabulació 
de cavalls i bovins, que tindrien una mobilitat molt reduïda. Aquests animals necessiten disposar de molt 
espai per poder-se moure.
Els porcs que poden residir en corts potser haurien pogut estar allotjats en alguns d’aquest petits espais, en 
el cas de ser uns pocs animals destinats estrictament al consum domèstic de la fortalesa. D’aquesta manera 
els seus habitants podrien complementar l’alimentació d’aquests animals amb deixalles domèstiques. Tot 
i així, cal dir que no s’han pogut localitzar traces de l’acció d’aquests animals sobre els conjunts faunístics 
de l’interior del poblat47.
Però pels costums i les necessitats d’aigua, aliments i allotjament d’aquesta espècie, seria la que més 
probablement hauria pogut tenir cabuda i refugi en alguns dels petits espais de la fortalesa. 

Tots els elements exposats anteriorment permeten una reflexió a nivell general sobre la conformació dels 
espais de la fortalesa. La conclusió a què arribem a partir de les dades disponibles és que Vilars no estaria 
preparat per acollir un gran nombre de caps de bestiar. L’accés a l’aigua també seria difícil per als animals 
ja que, tot i conservar només la cisterna de Vilars III, si la de fases anteriors tenia una estructura similar a 
aquesta, molts dels animals no podrien circular per un baixador extremadament estret i segurament amb 
esglaons. A més a més uns carrers estrets i poc ventilats afavoririen l’aparició de males olors, malalties, 
augment de la mortalitat infantil i problemes de salubritat. En definitiva tot apunta que els animals estarien 
44. Estrat de reompliment argilós que determina el canvi de fase entre Vilars IIa i IIb.

45. Nivell d’ús ennegrit del paviment P-533 que s’entrega al tapiat de la poterna PT-249.

46. Helmer (1984, 42) ja parla de nivells negres sovint interpretats com a estrats de cendres interpretades com a resultat dels processos de fermentació 
dels excrements animals. També parla d’espais amb poc mobiliari associat (com és el cas d’aquest sector de Vilars) com a possibles indicadors de 
llocs d’estabulació d’animals. Tot i així, cal remarcar que es tracta de contextos del neolític antic i mitjà i normalement en el marc de coves i/o abrics.

47. Les mossegades que s’han identificat han estat les típiques de carnívor i, en dos casos, una tipologia estranya que s’assembla molt a les traces 
que deixen els herbívors (Caceres et al. 2007). S’ha consultat el treball de Greendfield (1988) on apareix l’aspecte que tindrien els ossos afectats per 
l’acció dels suids i podria ser un element en contra de la presència d’aquests animals a l’interior del poblat.
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allotjats majoritàriament a l’exterior de les muralles, en tancats i/o en estat de semillibertat, a l’altre costat 
del fossat. Les estructures, construïdes segurament amb materials peribles, no s’haurien conservat, ja sigui 
pel pas del temps o per la destrucció fruit dels posteriors treballs agrícoles.
En tot cas, l’allotjament de les diferents espècies domèstiques identificades a Vilars és ara com ara un 
aspecte difícil de dilucidar.

5.2.2 Les necessitats alimentàries i l’aprovisionament dels animals domèstics 

El tipus d’alimentació, els recursos vegetals disponibles i la capacitat de generar excedent o no, defineixen 
en gran manera quin tipus de gestió es farà dels ramats i permetran també explicar i complementar les 
dades obtingudes a partir de les corbes de supervivència. D’aquesta manera podrem desenvolupar d’una 
manera molt més àmplia els diversos aspectes de l’alimentació i les necessitats energètiques de cada 
espècie domèstica identificada al jaciment.

L’alimentació dels ovicàprids  
 

 “La cabra al monte y la oveja por donde va la reja”
               Refrany popular de pastor.

La presència de ramats mixtos ha estat plenament constatada a la fortalesa dels Vilars, en aquest cas els 
resultats semblen evidenciar una proporció d’ovelles/cabres de 2:1 respectivament. Aquestes dos espècies 
tenen necessitats alimentàries ben diferenciades i, alhora, molt complementaries: la cabra pot pastar 
fàcilment en les serres i turons, mentre que l’ovella necessita de pastures de herbàcies més abundants i 
sol estar més lligada als rostolls o camps de cultiu on les tasques agrícoles, sobretot l’arada, en faciliten 
el creixement.(Badal 1999, 73). Les cabres poden pasturar en zones amb sols més pobres i degradats, 
en definitiva en sols poc aptes per a l’agricultura i poden resistir en climes molt més rigorosos (Buxadé 
1996, IX citat per Iborra 2004, 329). En canvi, l’ovella és una espècie menys versàtil que la cabra i per a la 
seva cria la disponibilitat d’aliment de qualitat és fonamental. Aquestes diferències alimentàries i en el seu 
metabolisme obliguen, doncs, a tractar-les per separat i no com una únic grup, com es fa en la majoria de 
treballs.

Le ovelles                       

“Una zona fèrtil i de la plana pot mantenir ovelles grans; una zona pobra de
turons mitjans i una salvatge i de muntanyosa, ovelles petites. L’ovella 

coberta pasta molt en els prats i en planes de guaret”. 
  

  Columel·la, Llibre VII, cap. II, Del treball al camp.

El principal aliment per als ramats d’ovelles recau en les pastures naturals. Una figura molt il·lustrativa 
extreta d’un tractat de zootècnia actual descriu l’evolució del creixement de l’herba dels prats i el posa en 
relació amb les necessitats anuals d’un ramat que té els naixements durant els mesos de primavera48. Les 
necessitats de les ovelles augmenten a partir del tercer més de gestació, estan al màxim nivell durant el 
període d’alletament i comencen a disminuir en el transcurs del tercer més d’alletament. Els anyells estan 
en una fase d’augment del seu consum i les necessitats alimentàries del ramat resten estables. Ara bé, 
disminueixen en el moment de venda o sacrifici dels anyells de llet i altres en l’òptim carni, ja que els ramats 
redueixen la seva talla. En contrapartida, l’entrada a la tardor provoca de nou un lleuger augment de les 
necessitats alimentàries dels ramats que s’han de preparar per passar l’hivern (fig. 5.30)

48. Les ovelles poden estar sotmeses a dos sistemes de cria diferents, que és poden complementar o bé triar-ne un dels dos. El primer provocaria els 
naixements durant els mesos de primavera i el segon durant els mesos de tardor. L’ exemple proposat mostra el model de les ovelles nascudes en els 
mesos de primavera, un tipus de gestió més típic dels sistemes de producció actuals. Els sistemes més antics descrits per Col·lumela situen el moment 
de cria en els mesos de tardor. Els estudis etnogràfics duts a terme a la zona valenciana (Morales i Seguí, http://cultura.gencat.net/cpcptc/ridec) també 
expliquen com en l’imaginari dels pastors d’avui dia el model dels naixements a la tardor era el que practicaven els seus avis i que venia de lluny.
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La corba de les necessitats del ramat és sensiblement diferent d’aquella del creixement de l’herba, i la 
seva comparació mostra clarament els moments de l’any en què el ramader o pastor pot trobar-se amb 
problemes pel que fa a l’alimentació i cura dels seus caps de bestiar. Per aquest motiu cal tenir en compte 
un excedent de farratges durant la primavera, limitar els efectes d’un dèficit durant l’estiu i acumular unes 
bones reserves per a l’hivern.

A la primavera:

- La disponibilitat d’herba és suficient.
- En la major part de casos les ovelles donen a llum entre febrer i març.
- Al final de la gestació les femelles gestants s’introdueixen en tancats o es reagrupen en parcel·les 
pròximes als edificis d’explotació per rebre una alimentació especialitzada, necessària sobretot 
durant els dos els últims mesos de gestació, així com una supervisió més atenta.
- En els últims mesos de gestació els prats i pastures no poden respondre a les necessitats 
alimentàries de les femelles gestants (fig. 5.2_4).
- Durant el període d’alletament, si la disponibilitat d’herba fos insuficient, el consum de les mares 
disminuiria i la seva producció lletera també ho faria de manera important.

100

50

deslletament     part

gen.

creixment de l’herba necessitats del ramat

  feb.  mar.   abr mai.    ju. jul.  ago.   set. oct. nov. des.

  zel

kg de MS/ha/d

naixement 6-7 setmanes 12-13 setmanes 17 setmanes 

<170 gr/d de 170 a 200 gr/d

> 200 g/j

pleta

anyells per al 
consum carni

anyells per a 
la reproducció

3,2 mesos 4,2 mesos1,7 mesos

pas a l’alimentació
amb herba

herbapleta

Figura

5.30 - Figura amb les dos corbes de creixment herba (pastures) i necessitats alimentaries dels corders. 
Aquesta figura ha estat elaborada a partirdel treball de Drogoul et al. (2004, 272).

5.30 - Figura amb les dos corbes de creixment herba (pastures) i necessitats alimentaries dels corders.
Aquesta figura ha estat elaborada a partirdel treball de Drogoul et al. (2004, 272).
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A l’estiu: 

- El deslletament dels anyells permet reduir les necessitats globals del ramat.  
- Els anyells de llet per al consum carni ja no surten de les instal·lacions per pasturar ja que se 
sacrifiquen a finals d’estiu per a l’alimentació.
- Els que tenen un millor creixement són portats a les pastures per a l’engreix.

A la tardor:

- El creixement de l’herba normalment és molt reduït en aquest moment.
- És necessari l’aport de complements alimentaris, com cereals i llegums.

A l’hivern:

- Després del zel, i fins al desembre, les necessitats de les ovelles poden ser cobertes per les 
pastures, si parlem d’uns 5-7 caps de bestiar per hectàrea i si el sol ho permet.
- Per contra, des del gener fins al període de naixements les pastures no asseguren més del 30% 
de les necessitats energètiques de les femelles gestants.

Tot i ser una espècie més selectiva, l’ovella també es pot alimentar puntualment de branques llenyoses, 
concretament en un 20% de la seva ració diària. Inclús aprecia molt les d’ullastre i olivera, de la quals pot 
arribar a ingerir certa quantitat diària de fulles seques o verdes. En el cas dels ovins, tot i que aquestes 
plantes s’han considerat un farratge de qualitat mitjana, serien un millor substitut a la dieta d’herbàcies 
que l’alzina o el roure, que contenen una menor quantitat de fibra en les seves fulles, substància de difícil 
digestió i de nul·la assimilació (Badal 1999, 74).

Le cabres                      

“Les cabres pasturen pels boscos i pels cims del Liceu els espinosos esbarzers i 
els matolls que estimen els espadats”. 

Virgili, Geòrgiques, III, 149.

Per aquesta espècie el pasturatge se sol associar a febles produccions lleteres. Hi ha poques dades 
disponibles pel que fa a l’explotació de les pastures per les cabres, segurament perquè és un animal amb 
una major capacitat d’alimentar-se de les branques llenyoses. La seva ració diària pot estar constituïda en 
un 90% de branques d’arbustives (Badal 1999, 73). Un estudi antracològic dut a terme en els jaciments 
neolítics d’Alacant va evidenciar una important presència de branques d’ullastre en les coves que s’havien 
utilitzat per a estabular els ramats. La composició química de les fulles d’ullastre recol·lectat a la Cova de 
les Cendres (Alacant) (Badal 1999, 74), així com els estudis experimentals en oliveres cultivades (p. e. 
Perelada et al. 1984), van permetre concloure que aquesta planta seria un farratge de bona qualitat per als 
ramats de caprins.
Tot i que les cabres semblen molt sensibles a la qualitat de les pastures, estan dotades de grans capacitats 
de producció compensatòria a tenir en compte en cas de pertorbació a l’inici de la lactància. Les pastures de 
gramínies durant la primavera esdevé particularment crítica i es tradueix, per exemple, en una disminució 
en la producció lletera d’aquesta espècie.
Els gustos alimentaris de les cabres i la seva predilecció per les flors, fulles i branques d’arbres i arbusts, 
així com les seves qualitats locomotores, li permeten explotar l’entorn millor que els bovins i els ovins.
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L’alimentació dels bovins
“No hi ha una única manera d’alimentar als bovins. Si la fertilitat del país subministra farratge 
verd, ningú posa en dubte que aquest tipus d’aliment ha de ser el preferit per damunt de 
tots els demes. Tanmateix això només passa a les zones irrigades o humides per la rosada. 
D’aquesta manera, en aquestes mateixes terres s’obté inclús un major aprofitament, perquè 
una sola jornada de treball és suficient per a que dos yuntes49, en el mateix dia, turnant-se, 
llaurin i pasturin.
En el cas de terres més ermes els bovins s’han d’alimentar en els pessebres50, en els que se 
subministra l’aliment segons les condicions climàtiques de les diferents regions; en relació 
als aliments, ningú posa en dubte que els millors són l’arveja i el fenc dels prats. Menys 
convenient és alimentar els ramats amb palla, el qual és un recurs a tot arreu i en algunes 
regions, l’únic: però, a més de la palla, als animals de càrrega, a l’acabar la jornada de treball, 
se’ls hi dona ordi”.

 
 Columel·la, llibre VI, cap. II, Dels treballs del Camp.

Aquesta espècie, en un sistema extensiu, necessita pasturar almenys durant 8-9 hores al dia. S’alimenten de 
pastures verdes, de fulles d’arbres de ribera i inclús de carrasca. A l’hivern és quan se’ls ha de proporcionar 
farratge verd i d’entre tots els tipus de cereal, els millors són el mill, la civada i finalment l’ordi, tal com 
descriu Columel·la en el paràgraf superior. Tanmateix, l’herba de les pastures constitueix el farratge més 
econòmic. Durant la primavera i a inicis d’estiu són abundants, i la seva qualitat permet a les vedelles de 
realitzar entre dos i quatre mesos ,segons la regió, almenys la meitat del guany de pes de l’estació de 
pastura.
Al final de l’estació, el creixement de l’herba disminueix en un moment en què la capacitat d’ingestió de les 
vedelles augmenta. Per mantenir el creixement, o el pes viu, es faria necessari l’ús de farratges i excedent 
de cereal.
La recerca del màxim rendiment d’aquesta espècie obligaria a deslletar les vedelles entre els 5-6 mesos. 
Així doncs, les nascudes a la tardor gaudirien de les pastures de primavera i les nascudes a l’hivern, 
de les de tardor (herba de menys qualitat procedent de la recrescuda). D’aquesta manera les vedelles 
poden realitzar dos períodes de pasturatges abans del seu primer zel. El pasturatge des del primer any 
permet economitzar els farratges conservats i assegurar un guany de pes viu més elevat al llarg de les 
pastures de l’any següent (Drogoul et al. 2004, 203). El pasturatge de tardor s’ha de parar aviat per evitar 
els creixements massa febles de les vedelles no gestants i una mobilització prematura de les reserves 
corporals en les gestants. La disponibilitat de pastures de qualitat és doncs la clau per a la cria d’aquesta 
espècie, que juntament amb els èquids és la més exigent a nivell alimentari. Ja adverteixen alguns autors 
llatins com Columel·la que “no hi ha dubte que quan hi ha abundància de pastures, és possible criar un 
vedell cada any, però quan hi ha escassesa, cal aparellar al ramat en dos anys alterns, cosa que sembla 
oportú fer sobre tot quan es tracta de vaques útils per al treball, amb vista que els vedells puguin saciar-se 
de llet durant tot un any i que la vaca, prenyada, no tingui que suportar a la vegada el pes del seu treball i 
del seu ventre” (Columel·la, llibre VI, cap. 24, Dels treballs al camp).

La sensibilitat dels animals joves als canvis climàtics, a l’excés de l’aigua de l’herba i al parasitisme digestiu 
i respiratori, fa indispensable tenir certes precaucions: realitzar una transició alimentària de deu a quinze 
dies després del naixement, preveure un abric contra les intempèries i per l’aport dels farratges secs i d’una 
alimentació mineral adaptada (Drogoul et al. 2004, 203). Així doncs, per les seves exigències en aliment 
i aigua, la cria i manteniment de ramats amplis de bovins en ambients mediterranis només es va poder 
realitzar en entorns molt adequats, com valls fèrtils en les que es produís un excedent de cereals i llegums 
per complementar la seva alimentació natural (Iborra 2004, 337). 

49. Parell de bous, mules o altres animals que serveixen en les tasques del camp (definició extreta de wordReference. com).

50. Espècie de caixa on s’hi diposita el menjar als animals perquè mengin (definició extreta de wordReference. com).
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L’alimentació dels suids

“El cerdo es ante todo una criatura de los bosques y de las riberas umbrosas de los ríos”
(Harris 1997, 43)

“El pagès que té bon hort, viu de l’hort i del porc”.
(Refrany popular català).

En un sistema de cria semiextensiu, l’alimentació d’aquest animal durant part de l’any podria satisfer-se 
amb les deixalles humanes, però en les èpoques de criança caldria complementar la seva dieta amb ordi i 
altres subproductes agrícoles (Jameson 1988). Alguns autors han tret ferro a l’assumpte del manteniment 
dels porcs (p. e. Iborra 2004, 344) dient que en realitat el maneig d’aquesta espècie no hauria de ser gaire 
costós. La seva alimentació no suposaria grans inversions de temps ni aliments, entesa en el marc d’una 
gestió per a un consum domèstic. Amb relació a aquest últim aspecte, volem destacar que un tipus de cria 
o un altre pot reflectir-se en les edats de sacrifici dels porcs ja que, com indica Blaise (2009, 137-138), una 
cria extensiva on els animals són criats en condicions de semillibertat (boscos, erms i pastures), la seva 
dieta podria patir notables deficiències estacionals (sobretot en l’estació seca) que afectarien i alentirien el 
seu creixement. Això podria afavorir que els sacrificis no es duguessin a terme abans del primer any, com 
a conseqüència d’un pes insuficient. Aquesta pràctica extensiva ja és citada per alguns autors llatins, com 
Columel·la a De re rusticae, i també apareix a la Odisea (14.96-104) i en alguns Poemes Homèrics (11.670-
84) recopilats en el treball de Jameson (1988). També coneixem exemples etnogràfics actuals, sobretot a 
la zona d’Extremadura, on els porcs es deixen llargues temporades en estat de semillibertat (Hadjikoumis 
2010, 291-292). Per altra banda, una cria en cort de porcs (tancat), on els animals estarien alimentats 
a partir de les deixalles de consum humà, rebria una alimentació que afavoriria un engreix més ràpid. En 
aquest segon model els animals serien sacrificats més joves, i això es traduiria en pics durant el seu primer 
any de vida. 

El porc, com que és omnívor, és un excel·lent reciclador, ja que converteix totes les deixalles en proteïna. 
Els recursos forestals són molt ben aprofitats per aquesta espècie. Des de finals d’octubre fins al febrer 
els boscos són especialment productius amb fruits, de manera que aquests animals disposarien d’una 
quantitat important d’aliments molt variats (rostoll del guaret, aglans, fruits dels arbres i arbusts, invertebrats 
que desenterren, etc.). Durant els mesos de tardor, hivern i primavera la seva alimentació podria estar 
íntegrament satisfeta a partir d’aquests recursos naturals procedents principalment dels boscos. En canvi, 
durant els mesos d’estiu l’aport d’aliments per l’home seria vital a causa de la manca d’aliments disponibles 
de forma natural (Hadjikoumis 2010, 314). 
Un dels aliments que tradicionalment s’ha associat a aquest animal ha estat la gla. Aquest fruit madura 
i cau, en els boscos de roure de les dehesses extremenyes, en el període que va de novembre a febrer 
(Hadjikoumis 2010, 293). Les produccions de glans donen entre 8 i 20 kg de glans per arbre i de 200 a 800 
kg/ha per any (Rueda i Diéguez 2007, 58). Amb relació a aquest aliment cal apuntar que en realitat la gla 
només serveix per a l’engreix de l’animal. D’aquesta manera una alimentació només a base de glans no en 
facilita el desenvolupament. Les glans són pobres en proteïnes, cel·lulosa i greix; mentre que són riques 
en hidrats de carboni, i aquest motiu fa que siguin fàcilment transformades en greix pels animals. La cria 
actual del porc ibèric, per exemple, es practica quan l’animal ja ha arribat al seu màxim creixement (Badal 
1999, 74).
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L’alimentació dels èquids
Summam sedulitatem, et largam satietatem desiderat equinum pecus: quod ipsum tripartito dividitur.

“El cavall és un animal que demanda moltes atencions i una copiosa alimentació”. 
(Columel·la, Economia rural, 6, 27).

Els cavalls s’alimenten fonamentalment de pastures, tal com passa amb les vaques i ovelles. Tot i això, 
necessiten quantitats d’herba molt superiors a la resta, en concret un 33% més que les vaques o les 
ovelles, només per mantenir el seu pes. A més a més són animals molt actius i això fa que cremin calories 
molt més ràpid i que necessitin més aliment per a cada quilo de pes (Harris 2009, 112).

Les necessitats nutricionals d’aquest animal es basen en dos elements. En primer lloc els farratges, que 
constitueixen una base important de la seva alimentació, i ens segon lloc aliments que anomenarem 
“concentrats”, que són els que aporten valors energètics superiors.

ELEMENTS QUALITATS EXEMPLES
Glúcids: Hidrat de carboni = sucre 

+ midó Aportació energètica Cereals

Lípids = greixos Aportació energètica Blat de moro

Proteïnes
Reparen les mancances de 

l’organisme i fabriquen la primera 
matèria viva.

Civada i fenc

Cel·lulosa = fibres Afavoreix el trànsit intestinal
Pellofa del gra, fulles,

tiges de plantes (herba, palla, fulles 
de fenc)

Minerals Contribueixen a la robustesa de 
l’esquelet. Continguts en la ració diària

Vitamines Bon funcionament de l’organisme. Contingudes dins la ració diària.

Fig. 5.31 - Taula amb els aports alimentaris del cavall.

Pel que fa als farratges cal dir que l’herba provinent dels pasturatges verds és una font rica en proteïna i 
en calci. Aquests pasturatges es componen d’una gran varietat de plantes que permeten atipar “ l’euga i el 
bou”51.

Un segon tipus de farratges són aquells de producció especialitzada, i per tant més complexos 
d’obtenir, que provenen de praderies enquadrades i gestionades per l’home. En aquest cas, i a 
diferència del farratges anteriors, són produïts per l’home i, segons Columel·la, els millors serien 
l’alfals 52, la Medicago sativa L (de la família de les lleguminoses), el sègol53 i la peladilla, obtinguda 
segons Varron sembrant una barreja d’ordi i lleguminoses per poder recol·lectar-la posteriorment com 
a farratge54. Aquest segon tipus de farratges constituïen en l’època romana aliments complementaris 
o de substitució quan els farratges naturals de primavera escassejaven,55 o simplement com a 
complement alimentari durant la primavera per engreixar especialment les bèsties de carrega o tir56.

FARRATGES CONCENTRATS

El fenc (aliment): herba de les praderies = Gramínies
Barreges: trèvols, lleguminoses, alfals.

La palla (llit): rica en fibra. Tot i que d’un valor nutritiu molt 
baix, està constituïda per tiges de cereals (blat, ordi, etc.)

Aliments amb alt valor energètic.
El gra: l’ordi, el blat de moro, grans de lli, la civada.

Fig. 5.32 - Classificació dels principals tipus d’aliments necessaris per al cavall i que podien 
ser presents en l’antiguitat ( figura elaborada a partir de Furet 2005, 168, taula 18)

51. Varron, Economia rural, 2,1,17: Qui potissimum quoeque pecudum pascatur habenda ratio, nec solum 
quod faeno fit satura equa aut bos, cum sues hoc utitent et quoerant glandem....

52. Columelle, Economia rural, 2, 7.

53. Plini el Vell, Història natural, 18,30,117; 22,140: “ és un cereal detestable, bo només per a la dieta”.

54. Varron, Economia rural, 1,31,5.

55. Columelle, Economia rural, 1, 31, 5.

56. Varron, Economia rural, 1, 31, 5
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Evidentment aquest dos tipus de farratges no oferien les mateixes avantatges nutricionals. És per aquest 
motiu que els criadors romans ja van adoptar l’actitud de diversificar els aliments. Així, el fenc natural 
que creix a les pastures és un aliment complet que pot mantenir/entretenir el cavall si paral·lelament se’l 
va abastint amb tots els elements que el cos necessita per compensar les pèrdues diàries. En canvi, el 
fenc de les pastures especialitzades gestionades per l’home és menys complet i s’ha d’associar a altres 
plantes per poder constituir una alimentació equilibrada. De totes maneres, les qualitats nutritives dels 
farratges no són suficients per a una alimentació energètica adequada. Així doncs, és necessari associar-
los o complementar-los amb altres aliments més calòrics que hem designat com a concentrats57 (Furet 
2005, 166).
Després dels farratges, la segona categoria d’aliments a tenir en compte pel que fa a l’alimentació del 
cavall són els cereals58. Segons Plini “n’hi ha dos espècies principals: els cereals com el blat o l’ordi, i les 
lleguminoses com la fava i el cigró.”59

5.2.3 Les potencialitats de l’entorn vegetal i la capacitat de la fortalesa de mantenir 
els seus ramats

El potencial pecuari d’un territori depèn de les formacions vegetals, de les tècniques ramaderes i de les 
tècniques i produccions agrícoles. A partir de les necessitats tant en l’allotjament com en l’alimentació de 
cada espècie que compon la cabana domèstica de la fortalesa, les preguntes que ens fem són: 

1. La comunitat de Vilars tenia la capacitat de mantenir els seus ramats a partir de la seva producció 
agrícola i l’entorn natural del qual disposaven? 

2. L’àmplia presència de fetus pot ser una evidència d’una alta mortalitat infantil com a conseqüència 
d’una ramaderia poc desenvolupada i una alimentació deficient?

3. Cal plantejar-se la possibilitat de la pràctica de la transhumància durant la primera edat del ferro i 
l’època Ibèrica? Quines evidencies en tenim?

a) La comunitat de Vilars tenia la capacitat de mantenir els seus ramats a partir de la seva producció 
agrícola i l’entorn natural del qual disposaven?

En la situació de les societats antigues, la combinació entre les pastures, l’obtenció de farratges, cereals i 
llegums per complementar la dieta60 de les diverses espècies domèstiques en les èpoques més dures, i el 
control de la talla dels ramats, hauria estat la clau per dur a terme amb èxit una producció adaptada a les 
necessitats i possibilitats de l’època, en termes de rendiment energètic.
El tema de la quantitat d’aliment, ja sigui a través de les pastures o de l’aport de palla, farratges, cereal i 
lleguminoses obtingudes a partir de l’excedent agrícola, és difícil de determinar. Saber de quines produccions 
i quines quantitats estem parlant és molt complicat, però encara ho és més saber quina quantitat es destinava 
al consum animal de la fortalesa. Les principals raons d’aquests buits es poden descriure en diversos punts: 

• Impossibilitat de reconstruir el nombre real de caps de bestiar de cada espècie a partir del conjunt 
d'animals morts.

• Impossibilitat de saber les hectàrees que destinaven exactament a pastures, conreu de cereals, 
guaret, horts, etc. en cada fase ocupacional.

• Impossibilitat de saber exactament quina producció anual tindria aquesta comunitat. Pel que fa a la 
plana occidental, hi ha alguns aspectes problemàtics que no tenen tant a veure amb la potencialitat 
natural de la zona, sinó amb la constatació d'una inestabilitat considerable de les collites i també a la 
manca d'estructures d'emmagatzematge importants (Alonso 1997, 476).

57. Terme extret de Furet (2005)

58. Segons TISSERAND, J.L. , professor de zootècnica a l’Escola Nacional Superior de les Ciències Agronòmiques Aplicades: “ Els cereals són 
molt utilitzats en l’alimentació dels cavalls, són aliments rics en energia.”

59. Plini el Vell, História natural, 18,46,163.

60. En els mesos de recessió de les pastures Columel·la (a De re rustica) afirma que la millor alimentació que poden rebre és a través de’ordi 
barrejat amb faves.
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• Absència de sistemes d'emmagatzematge destinats a guardar els farratges i la palla61 per a 
l’alimentació animal. De retruc és impossible saber quina quantitat potencial podien destinar a 
l’alimentació dels animals. En canvi, sí que s’han pogut documentar a la plana grans tenalles que 
podrien arribar a emmagatzemar fins a 70 litres de cereal. Aquestes quantitats, però, respondrien a 
un consum humà i centrat en l’autoabastiment.

• No s'ha pogut documentar a nivell material la presència de l'arada dental ni de la rella de ferro 
(Alonso 1997, 298). Tampoc s'ha pogut constatar l'ús del carro perquè no s'han localitzat restes 
directes de rodades ni cap element que se li associï. La constatació de la seva presència és important 
perquè va associada a un tipus de conreu de guaret curt que requereix la presència d'animals de 
tir (Boserup 1967, 25) i que a la vegada garantiria una major producció que permetria destinar una 
part important a l’alimentació dels ramats. Tanmateix, a partir dels treballs carpològics d’Alonso, s’ha 
pogut inferir un tipus de conreu de cicle curt principalment centrat amb els cereals d’hivern (blat nu 
i d’ordi), un tipus de sistema de conreu que va molt associat a la presència de l’arada i un major 
rendiment i produccions cerealístiques.

Les dades arqueofaunístiques contrastades amb les carpològiques i les antracològiques poden aportar 
informació sobre tots aquells aspectes vinculats a la gestió agrícola i paisatgística que duia a terme 
aquesta comunitat. En definitiva les dades faunístiques poden omplir alguns d’aquests buits sobre com es 
complementava i es retroalimentava la gestió dels ramats i . El que a nosaltres ens interessa és si el registre 
material ha deixat nous indicis sobre la capacitat que tenien els habitants de la fortalesa de mantenir i 
d’alimentar els animals.
En primer lloc, si tenim en compte els punts superiors, prenem consciència que cada espècie té unes 
necessitats específiques, tant a nivell alimentari com d’allotjament. Tant els bovins com els ovins necessiten 
una alimentació de qualitat, basada principalment en les pastures de primavera62. Les cabres són animals molt 
més soferts ja que poden viure i alimentant-se dels erms, marges i zones de sota bosc durant pràcticament 
tot l’any. La cabra és una espècie que permet un major rendiment amb un menor cost alimentari. Els bovins, 
en canvi, tenen una alimentació més similar a la dels ovins; necessiten pastures de qualitat i suposen una 
major inversió energètica, sobretot els destinats al treball i les mares gestants. Aquestes dues espècies 
prefereixen les zones de planura amb climes poc extrems. Les pastures podrien satisfer pràcticament la 
totalitat de les necessitats alimentàries de vaques/bous i ovelles només durant els mesos de primavera 
i principis d’estiu, que és el màxim moment de creixement de l’herba (de mitjans de març fins al més de 
juliol). La resta de l’any caldria complementar la seva dieta amb excedent agrícola i farratges.
Els porcs, en canvi, són una espècie més adaptable per la seva condició omnívora. Des de finals d’octubre 
fins al febrer els boscos són especialment productius amb fruits, de manera que aquests animals disposarien 
d’una quantitat important d’aliments (rostoll del guaret, aglans, fruits dels arbres i arbusts, invertebrats que 
desenterren, etc.). De novembre a febrer és quan maduren i cauen les glans63 als boscos de roure, així que 
aquests animals disposarien d’una alimentació òptima en una zona molt pròxima al jaciment. Els mesos 
de tardor, hivern i primavera aquests animals es podrien nodrir pràcticament de manera íntegra amb els 
recursos naturals procedents principalment dels boscos. En canvi durant els mesos d’estiu l’aport d’aliments 
per l’home seria vital a causa de la manca d’aliments disponibles de forma natural (Hadjikoumis 2010, 314). 

61. A partir d’algunes consultes a pagesos i agricultors de la plana occidental catalana (fonts orals) sobre l’emmagatzematge de la palla i els farratges 
del bestiar, tots parlen de l’elaboració de pallers amb fang situats a les eres, propers als llocs on s’efectuava la trilla i el ventat del gra. Aquestes 
estructures protegien la palla i la mantenien seca durant tot un any, passat el qual, i quan ja s’ havien buidat, s’abandonaven per construir-ne de 
noves l’any següent. Aquesta pràctica avui dia, ja perduda a la plana occidental catalana, es continua practicant en països del nord d’Àfrica com, per 
exemple, a la zona de Tunísia. 
Naturalment aquestes estructures situades fora muralles i construïdes amb materials peribles no haurien deixat rastre en el registre arqueològic.

62. Trobem multiplicitat d’estudis que han teoritzat sobre les necessitats bàsiques per a un nombre determinat de caps de bestiar. Per exmple, Pilar 
Iborra (2004) va fer un recull d’alguns d’aquests treballs entogràfics actuals. Els de Coop i Devendra (1982) plantegen una estimació de la quantitat 
de caps de bestiar d’ovicàprids que podria mantenir una comunitat en funció de les hectàrees que necessita cada animal per alimentar-se. Els resultats 
diuen que la quantitat d’ovelles que es podrien mantenir en una zona agrícola són d’1 a 4 ovelles/ha, mentre que en un sistema totalment extensiu 
es podrien mantenir de 0,1 a 0,5 ovelles/ha. També inclou les referències de Castel (1966, 233, citat per Iborra 2004, 334), que afirma que els 
ramats mixtes en una explotació extensiva han de tenir una talla mitjana de 20 caps, en explotacions amb terres, i de 9 caps, en explotacions sense 
terres. L’últim autor citat és Sierra Alfancra (1996, 102, citat per Iborra 2004, 334), que va més enllà i planteja un cas pràctic on s’afirma que per al 
manteniment d’unes 500 ovelles en sistema tradicional i amb un part anual, serien necessàries 840 hectàrees repartides de la següent manera: 150 
de pastures de serra, 110 de bosc, 140 de turó, 120 d’erms, 240 de cereal de secà i 80 de regadiu. Aquestes dades ens poden donar una idea del cost 
i l’explotació mínima necessària per al manteniment d’aquesta espècie. 

63. Les glans són els fruits recol·lectats més freqüents a la plana occidental, tant a l’edat de bronze com a la del ferro (Alonso 1997, 275). Cal dir 
que la presència de glans també s’ha documentat als diversos jaciments de la plana occidental. Aquest fruit hauria estat recol·lectat pels pobladors 
de Vilars per al consum humà, però segurament també per alimentar els suids. 



419

5. La gestió ramadera i l’alimentació càrnia a la fortalesa dels Vilars

Després de repassar i resumir les necessitats alimentàries de la tríada, caldrà contrastar aquestes dades 
amb la informació que ens va proporcionar l’ampli ventall d’estudis interdisciplinaris sobre el paisatge i 
l’activitat agrícola als entorns de Vilars. 
En primer lloc, les anàlisis antracològiques de les diverses fases (Ros 1992, inèdit; Ros 1997; Alonso et al. 
1997) van evidenciar una lleu evolució del paisatge marcada per la progressiva alteració antròpica, almenys 
de la primera edat del ferro fins a l’ibèric ple. Mentre que les fases de la primera edat del ferro (Vilars 0 i 
Vilars I) presenten un aspecte forestal esquitxat per taques de vegetació arbustiva, els boscos d’alzines 
(principalment) i roures ocuparien bona part del territori, formant masses forestals importants. També hi 
havia formacions vegetals de tipus més obert, amb arbusts heliòfils i escleròfils, com les estepes (Cistus), 
el garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis), les lleguminoses arbustives, i arbres poc 
exigents com el pi blanc (Pinus halepensis). Cal destacar que els resultats de Vilars I reflecteixen una major 
degradació forestal, imposada per l’ocupació reiterada de l’espai. La fase Vilars II a grans trets reflecteix 
un entorn similar al d’ocupacions anteriors, però amb un major registre antracològic de la vegetació de 
ribera. Els espais oberts colonitzats per matolls i l’estrat arbori de pi blanc protagonitzarien processos de 
degradació/recuperació forestal en forma de comunitats secundàries. Finalment, durant la fase Vilars llI 
continuarien els espais forestals i les formacions de caràcter més obert, i prendrien un fort protagonisme 
les comunitats secundàries de substitució. 
En segon lloc, els treballs carpològics van evidenciar un tipus de conreus centrats principalment en l’obtenció 
dels cereals d’hivern (blat nu i ordi vestit), l’ús del guaret64, la presència de lleguminoses en un context més 
hortícola, la introducció de l’arada i de les eines de ferro durant l’ibèric antic65. 

Per les prospeccions del territori proper al jaciment no es pot afirmar amb seguretat que en un radi de 5 km 
existissin altres assentaments (fig.5.33), almenys durant l’edat del ferro i l’època ibèrica antiga. Aquest fet 
implica que els habitants de la fortalesa disposarien íntegrament d’aquest espai explotable. 
El manteniment dels ramats calia que es comptés amb un excedent de farratges durant la primavera, 
es limités els efectes d’un dèficit durant l’estiu i s’acumulessin unes bones reserves per a l’hivern. Els 
pobladors de Vilars disposarien dels següents recursos en un radi de 5 km66 (veure fig. 5.34):

1 - Les zones de més altitud, situades al sud-est, és on podien concentrar-se boscos humits (alzina 
i roure) ideals per a l’alimentació de porcs i cabres durant les estacions de tardor, hivern i primavera. 
Les cabres també podrien alimentar-se en els erms i les zones més degradades i poc aptes per a 
l’agricultura.

2 - Pel que fa als recursos del bosc, cal destacar també que dels arbres i arbustos més aptes per 
ésser utilitzats com a farratges: l’ullastre67, l’om, el freixe, el roure i l’alzina, a la fortalesa només 
van identificar-s’hi les dos últimes espècies. L’om, que seria l’aliment més adequat per al ramat 
vacu (Piccion 1970), i l’ullastre, que té el potencial pecuari més elevat per a la cabana domèstica 
en general, no estarien presents a l’entorn de la fortalesa. L’aport de fulles d’olivera ha estat una 
pràctica constant en les pràctiques ramaderes mediterrànies (Martínez i Palanca 1991). A més a 
més, aquestes fulles són un millor substitut a la dieta d’herbàcies que l’alzina i roure (que sí que s’han 
localitzat als alentorns del jaciment) (Badal 1999, 74).

3 - En les petites extensions prop de l’Aixaragall, en horts, hi podrien cultivar les lleguminoses, 
complements indispensables per a l’alimentació dels animals. Sobretot faves, que són les més 
nutritives, energètiques i recomanables per la majoria d’autors llatins, tal com hem vist en els apartats 
anteriors. A més, les zones de ribera, pel tipus de vegetació que hi ha, serien les més adequades per 
als bovins i ovins.

64. Aquest permetria establir un equilibri entre ramaderia i agricultura, ja que en els moments de descans de la terra els animals podrien pasturar i a 
la vegada abonar les terres. Des de Hesíode a Xenofont, quan es parlava de les tècniques ramaderes era molt habitual una insistent menció al guaret 
(veióc;), i amb ell la necessitat d’enriquir els sols grecs que eren molt pobres. En general intervé el concepte de deixar als animals sobre el camp que 
descansa. L’adob animal és un producte molt comú en l’agricultura grega (Alfaro 1995, 29).

65. Aquest fet està fonamentat amb la troballa, durant la fase Vilars II, de l’única eina de ferro vinculada a les tasques productives. Malgrat tot, 
durant la primera edat del ferro (fase Vilars 0) ja havia evidenciat el treball del ferro a partir de la troballa d’unforn de reducció situat en un espai 
de la zona 4 (barri sud).

66. A partir de les dades antracològiques, arqueobotàniques, l’anàlisi dels sols i els resultats dels estudis pol·línics duts a terme per Balasch (2003), 
es va elaborar una primera aproximació de la distribució dels recursos agrícoles i vegetals dels que disposaria el jaciment en una àrea d’uns 5 km a 
la rodona.

67. La fulla de l’ullastre te un contingut en matèria grassa molt superior al dels altres arbres i al dels farratges clàssics incloses les herbàcies (Boza 
et al. 1984).
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fig. 5.33 - Mapa dels jaciments de la primera Edat del Ferro i Horitzó ibèric Antic localitzats a la plana occidental catalana, amb ampliació del 
territori immediat de la fortalesa a 5 km a la rodona (extret de GIP 2003, 255).Fig. 5.33 - Mapa dels jaciments de la primera Edat del Ferro i Horitzó ibèric Antic localitzats a la plana occidental catalana, amb ampliació del

territori immediat de la fortalesa a 5 km a la rodona (extret de GIP 2003, 255).
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Fig.5.34 - A la part superior és planteja una distribució teòrica de les potencialitats del sols situats al voltant de la fortalesa, així com una reconstrucció teòrica 
de les zones d’explotació agrícola i de coberta vegetal (Balasch 2005). A la part inferior tenim representat el  model esquemàtic de Mazoyer i Roudart 

(1997, fig. 6.1) de l’organització i funcionament d’un ecosistema conreat en els sistemes de guaret i conreu amb arada lleugera, amb ramaderia associada. 
Aquest va ser ampliat i adaptat a les dades conegudes pel jaciment dels Vilars d’Arbeca (Alonso 1997) i en el present treball també l’hem ampliat afegint alguns 

aspectes sobre l’alimentació animal. Les fletxes més gruixudes són les que fan referència als aliments disponibles per als animals domèstics. 
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Fig.5.34 - A la part superior és planteja una distribució teòrica de les potencialitats del sols situats al voltant de la fortalesa, així com una recon-
strucció teòrica de les zones d’explotació agrícola i de coberta vegetal (Balasch 2005). A la part inferior tenim representat el model esquemàtic de 
Mazoyer i Roudart (1997, fig. 6.1) de l’organització i funcionament d’un ecosistema conreat en els sistemes de guaret i conreu amb arada lleugera, 

amb ramaderia associada. Aquest va ser ampliat i adaptat a les dades conegudes pel jaciment dels Vilars d’Arbeca (Alonso 1997) i en el present 
treball també l’hem ampliat afegint alguns aspectes sobre l’alimentació animal. Les fletxes més gruixudes són les que fan referència als aliments 

disponibles per als animals domèstics.



422

5.2 Manteniment i alimentació de la cabana domèstica

4 - Els estudis antracològics també han mostrat una discreta però progressiva antropització i obertura 
d’àrees al bosc, aquestes pastures i la constatació de l’ús del guaret (Alonso 1997) permetrien una 
alimentació òptima per a ovelles, bovins i cavalls, almenys durant els mesos de primavera i tardor. 
Aquestes espècies necessiten una dieta rica en herba verda de qualitat. En aquest sentit, però, cal 
tenir en compte que hi ha diverses espècies que no poden pasturar en els mateixos espais, com 
ara els bovins i els cavalls. També haurien de disposar, doncs, de pastures per poder tenir a part les 
femelles gestants, que s’han de separar del grup i han de situar-se en les millors pastures. En canvi 
ovelles i bovins sí que podrien conviure en les mateixes pastures perquè tenen uns costums que 
permeten que es socialitzin (Hafaez i Dyer 1972, 134).

5 - Les terres planeres són molt aptes per al conreu de cereals (blat nu, ordi i mill). La constatació 
del conreu d’ordi i l’obtenció de subproductes de les collites com a farratge (Alonso 1997), deixen 
entreveure la possible voluntat d’obtenir els cereals més adequats per a l’alimentació de cada 
espècie. L’ordi és el més indicat per als cavalls. Tot i així, també s’hauria pogut destinar a la resta 
d’espècies domèstiques. 
El mill, segons Columel·la, és el mes aconsellable per als bovins, tot i que també recomana una 
bona dosi d’ordi quan aquests han acabat la jornada de treball. Les ovelles haurien de disposar de 
cereals i farratges d’alta qualitat, com l’ordi barrejat amb llegums. En canvi, l’ús de la palla no seria 
de gaire ajuda durant els mesos d’hivern i estiu, ja que el seu aport energètic és pràcticament nul. 
Aquest subproducte agrícola normalment es destina més a l’entreteniment de l’animal que no pas 
a l’alimentació, de manera que si no es barreja amb cereals, llegums o farratges, no és un aport 
energètic eficaç. 

A partir de les aproximacions teòriques dutes a terme per Alonso (1997), la comunitat resident als Vilars, 
amb una població estimada d’unes 150 persones, permet considerar les activitats productives de la següent 
manera: el conreu de blat podria ocupar unes 108 ha (amb un cicle biennal) i se li sumarien unes 50 ha 
més per a l’ordi. Sempre comptant com a mínim, ja que l’autora suposa les condicions més favorables i una 
producció destinada a l’autoabastiment. Tanmateix, veient la versatilitat i els contrastos entre una espècie 
i un altra, aquesta informació no és suficient per valorar si les necessitats dels animals domèstics podien 
estar garantides. Considerem que hi ha moltes dades que cal tenir en compte i de les quals malauradament 
no disposem:

1- Els ovicàprids i els bovins necessiten un aport diari de sals minerals68 (sal) ja que és fonamental 
per a una nutrició adequada. Un recurs bàsic en el cas d’haver de mantenir un gran nombre de caps 
de bestiar.
2 - La quantitat de femelles, mascles i individus castrats (tenen un consum divers) de cada espècie.
3 - La quantitat anual de femelles gestants (també necessiten una alimentació adaptada rica en 
complements energètics).
4 - Saber si hi ha un o dos parts anuals en els ovicàprids.
5- Normalment les aproximacions a les necessitats nutricionals provenen de tractats d’època romana, 
medieval o contemporània, on els formats, la talla i el pes de cada espècie han variat moltíssim. 
Aquesta dades difícilment es correspondran a les necessitats que podrien tenir les races rústiques i 
de talles menors observades a Vilars.

Aquests són alguns exemples per no fer més llarga la llista, però en definitiva el que preteníem reflectir 
és que amb l’estat actual de la recerca veiem il·lusori poder fer una restitució suficientment aproximada i 
realista. No volem construir núvols de fum sense tenir uns fonaments sòlids on poder sustentar les nostres 
hipòtesis. 
L’únic que permeten apuntar els resultats obtinguts és que els recursos naturals de l’entorn estaven 
molt diversificats i que sí que podrien suplir i respondre de sobres a les necessitats alimentàries de cada 
espècie. Però ens calen més dades per valorar si els habitants de Vilars podien suplir satisfactòriament les 
necessitats d’aquests animals a partir dels seus excedents agrícoles, per això disposem d’altres indicadors 
extrets dels estudis arqueofaunístics. 
 

68. En el cas de Celtibèria s’ha constatat la presència de nombroses salines com a proveïdores d’un recurs imprescindible a l’hora de mantenir grans 
ramats (Vega et al. 1998, 124) . Aquest podria ser un indicador de la talla reduïda dels ramats en el cas de Vilars.
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5.35 - A la part superior tenim una taula on apareixen els mesos en els quals s’haurien produït la majoria dels avortaments en els diferents tàxons 
de la triada. Aquesta taula també proporciona informació sobre les potencialitats dels recursos vegetals, el clima i l’estacionalitat. A la part inferior

hi ha el calendari ramader de Col·lumela que és en el que ens hem basat per a l’establiment del moment de la mort dels fetus.

Fig. 5.35 - A la part superior tenim una taula on apareixen els mesos en els quals s’haurien produït la majoria dels avortaments en els diferents 
tàxons de la triada. Aquesta taula també proporciona informació sobre les potencialitats dels recursos vegetals, el clima i l’estacionalitat. A la part 

inferior hi ha el calendari ramader de Col·lumela que és en el que ens hem basat per a l’establiment del moment de la mort dels fetus.
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b) L’alt percentatge de fetus en el registre pot evidenciar una alta mortalitat infantil fruit d’una 
ramaderia poc desenvolupada i una alimentació deficient?

La constatació d’un nombre molt elevat d’avortaments, d’una mortalitat infantil molt accentuada en totes les 
fases i una renovació molt ràpida dels ramats ens ha alertat sobre la possible existència de deficiències en 
els processos reproductius dels animals. 
En primer lloc, si tenim en compte el moment en què s’haurien produït els avortaments en les diferents 
espècies de la tríada domèstica69 fig. 5.35, s’observen diferents tendències (el cas específic de l’avortament 
en èquids es tractarà més endavant quan parlem de les fosses amb fetus de cavall):

• Els ovicàprids tenien un patró d'avortaments molt homogeni70 i la major part s’haurien produït al 
llarg del quart mes de gestació (la forquilla va dels 2 als 3,7 mesos). Tenint en compte el tractats 
de Columel·la, en el cas de les ovelles aquest moment coincidiria amb els mesos d’estiu, quan les 
pastures es troben en un fort retrocés, el clima és més extrem i segurament hi ha menys disponibilitat 
d’aigua. Les mares estarien en els últims mesos de la gestació, una fase clau en què tenen les 
màximes necessitats energètiques71. Això implicaria la necessitat d’una complementació important 
de la dieta amb aports de cereals (ordi), farratges i, a poder ser, lleguminoses. Si en canvi es tractés 
de cabres, aquest moment coincidiria amb el final de l’hivern, que també és un moment en què les 
femelles estarien sortint d’uns mesos molt difícils amb alimentació de baixa qualitat i unes condicions 
climàtiques molt dures. De totes maneres, les cabres, com ja havíem comentat, s’haurien pogut 
alimentar del sotabosc i dels erms durant l’hivern i haurien pogut superar de manera molt més eficaç 
aquestes mancances alimentàries.

• Pels bovins tenim molt poques dades72, però les que tenim disponibles han mostrat uns avortaments 
situats durant el 5,5 mesos d’embaràs. Aquests coincideixen amb el mes de juliol, i per tant, durant 
els mesos en què les pastures podrien garantir només un 30% de l’alimentació d’aquests animals, i 
més si parlem de femelles gestants. Tanmateix, hi ha altres indicadors que podrien estar evidenciant 
que els habitants de la fortalesa serien eficients a l’hora de cuidar als animals joves durant l’hivern. 
Totes les fases presenten alts percentatges d’animals que han superat el seu primer hivern (Vilars 
I=85%, Vilars II= 99%, Vilars III= 97%). Això es una constatació important, ja que la mortalitat natural 
en els bovins salvatges és molt elevada durant el seu primer hivern. Els vedells joves són molt 
sensibles a l’escassetat d’aliment, i els animals de dos i tres anys requereixen més farratges a 
l’augmentar d’edat (Higham i Message 1980, 334). Segons aquests autors, el fet que hi hagi una 
proporció tan gran d’animals que ha superat el primer i el segon any de vida suggereix no només que 
les comunitats serien hàbils en la cura dels vedells durant l’hivern, sinó també que disposarien d’un 
adequat farratge hivernal73. 

 • Els treballs de Prummel (1987) no oferien per als suids74 un espectre de mesures que permetés 
fer estimacions d’aquest tipus. Malgrat això, a partir del grau de formació òssia i la comparació 
amb l’únic individu mesurat i dibuixat per Prummel (1987), vam veure que la majoria dels individus 
estarien molt poc formats i en el moment de l’avortament evidenciarien un estadi situat en la primera 
fase de gestació. Per tant, els avortaments se situarien durant els mesos d’estiu, que casualment 
són els únics mesos en què el seu principal recurs natural (els boscos) està en retrocés absolut. De 
manera que dependrien íntegrament de l’alimentació que els aportés l’home.

69. Aquests s’hanestablert a partir del calendari ramader de Columel·la i de les dades biomètriques (a partir de la longitud de la diàfisi dels diferents 
ossos llargs i l’escàpula), i les dades necessàries per a la identificació taxonòmica i anatòmica s’han extret dels treballs de Prummel (1987). 
Naturalment les dades són aproximatives, ja que som conscients que la variabilitat de talla de la col·lecció de referència de Prummel podria haver 
provocat algunes petites variacions. Però també hem tingut en compte la formació dels ossos i la presència, o no, dels centres d’ossificació, que ens 
permeten saber si els fetus estarien entre la primera o la segona fase de la gestació.

70. Aquesta estimació ha estat possible a partir de les dades biomètriques de 12 ossos llargs.

71. Les necessitats de les ovelles augmenten des del tercer més de gestació i arriben al punt àlgid durant el període d’alletament (Drogoul et al. 2004).

72. Tot i que es van identificar diversos fetus d’aquesta espècie, només es va poder mesurar un metacarp, ja que la resta d’ossos no estaven el 
suficientment complets per poder extreure’n aquestes dades.

73. Se sap amb certesa que durant el neolític suïs es prestava una atenció considerable a la recol·lecció de farratges d’hivern en forma de fulles 
i plançons (Higham i Message 1980, 334). A partir de les enquestes a pagesos i agricultors de la plana occidental catalana, també destaquem la 
importància de la recol·lecció de farratges per l’hivern (parlen principalment de gramínies i trèvol que barrejaven puntualment amb la palla del cereal 
durant els mesos més durs de l’hivern) (fonts orals: Emili i Josep Maria Espinet, Benavent de Segrià, Lleida).

74. Per aquesta espècie disposàvem de 8 mesures d’ossos llargs.
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Naturalment amb això no volem ser pretensiosos i atribuir tots els avortaments a una deficient alimentació 
dels ramats. Sobretot tenint en compte que els processos abortius de cada espècie poden estar determinats 
per multiplicitat de factors, com epidèmies, infeccions, manca d’aigua, factors genètics, cops a causa de 
la rivalitat entre femelles, canvis bruscs de la temperatura, situacions climàtiques extremes, avortaments 
provocats, sacrifici de les mares per al consum, etc. Per aquest motiu és difícil, amb les dades que disposem, 
poder afirmar d’una manera rotunda que es produïssin per una única causa, ja que podria tractar-se d’una 
confluència de factors. Tanmateix, el que és veritat és que sembla que coincideixin amb els moments en què 
els recursos naturals òptims per a cada espècie es troben en el seu màxim retrocés, coincidint d’aquesta 
manera amb els períodes de l’any en què aquests animals serien més dependents de la comunitat humana, 
i per tant, dels excedents agrícoles que els poguessin oferir.
Aquestes dades, unides al fet que als Vilars només s’ha trobat una magall75 de ferro (fig.5.36)(segons Alonso 
1997, 332), durant la fase Vilars II (550/525 - 425/400 aC)76, i al fet que s’hagin documentat patologies de 
treball poc severes en els bovins (suggereix una explotació poc intensa de l’animal)(veure fig. 5.90), ens 
portaven a qüestionar la capacitat excedentària del jaciment i, per tant, la capacitat d’alimentar els animals 
amb subproductes agrícoles. Tampoc podem afirmar, en absolut, que això impliqui que durant les fases 
anteriors els bovins no es poguessin utilitzar per a les tasques agrícoles (amb el que això implica a nivell 
productiu), o que no coneguessin l’arada pel fet de no haver-la trobat físicament al jaciment. Ara bé, ens 
obliga a ser prudents en les conclusions. 

Fig. 5.36 - Fotografia del magall de ferro procedent de la fortalesa de els Vilars. 
Peça restaurada per Carme Prats (Laboratori de restauració del Universitat de Lleida).

Un element interessant són les dades indirectes que ens poden proporcionar les corbes d’edat de mort, 
que mostren un canvi de tendència clar al llarg dels diferents períodes. El més marcat el trobem durant 
el pas de l’edat del ferro a l’ibèric ple, moment en què s’observa una gestió més especialitzada i més 
encarada a l’obtenció i optimització dels recursos de la tríada. En general la sensació és que hi ha un major 
manteniment dels animals en vida. 
Però a què responen aquests canvis de tendència? En realitat podrien estar vinculats a factors socials, 
ideològics, mediambientals i/o econòmics. D’una banda, una major capacitat de manteniment dels animals 
en vida, i potser unes majors possibilitats de creixement dels ramats, ens podria suggerir una major 
productivitat agrícola i per tant, una major quantitat de subproductes agrícoles destinats als animals. Ara bé, 
també podria estar reflectint un canvi en els gustos i/o preferències alimentàries, un canvi en les tècniques 
ramaderes fruit de la introducció de nous tipus de gestió, un canvi climàtic, etc. 
Sigui el que sigui, el que està clar és que l’entrada a l’època ibèrica mostra canvis importants en tots 
els nivells, però a la vegada manté elements de continuïtat significatius respecte al període anterior77. En 
definitiva, la fase Vilars II seria un moment de transició que encara suposaria una dependència important 
respecte a les possibilitats paleoecològiques de l’entorn. Aquest fet encaixaria perfectament amb els 
resultats carpològics que parlen d’una producció agrícola basada en l’autoabastiment. i que estaria 
fortament condicionada per la irregularitat de les collites. Tot plegat provocaria una situació d’inseguretat i 

75. Aquesta eina estaria lligadaa l’agricultura i al treball de deforestació, de manera que el fil corbat cap amunt serviria per fer rodar els troncs (White 
1967, 63, citat per Alonso 1997, 332).

76. Aquest moment coincideix amb una notoria davallada dels percentatges d’alzina i un augment del pi blanc i d’espècies de brolla, relacionades 
segurament amb una antropització del medi, que guanya espais al bosc (Alonso et al. 1997).

77. Encara hi ha el pic característic de sacrificis en les edats infantils d’ovicàprids i un consum preferentment carni dels bovins. També hi ha un alt 
percentatge de fetus i una renovació molt ràpida dels ramats.
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inestabilitat en l’aprovisionament de les comunitats.,78 (Alonso 1997, 468).
Desgraciadament disposem de poques dades per a les fases de l’ibèric ple (Vilars III), però les que tenim ja 
estan suggerint models de gestió ramadera que, com veurem més endavant, són pràcticament iguals als de 
la costa, ja sigui per una “globalització dels costums i gustos”, ja sigui per unes innovacions tecnològiques 
que van permetre a aquestes comunitats assegurar un excedent i, per tant, assegurar el manteniment i 
creixement dels seus ramats.

c) Cal plantejar-se la possibilitat de la pràctica de la transhumància durant la primera edat del ferro 
i l’època Ibèrica? Quines evidencies en tenim?

La base de l’activitat ramadera és la recerca i recerca constant de pastures que, en definitiva, són la 
font principal d’aliment dels ramats. L’àmplia representativitat dels ovicàprids i la tradicional pràctica de la 
transhumància a la qual normalment poden anar associats, van incentivar alguns autors a posar-la en valor 
en el context ibèric de la plana occidental (Cura i Principal 1993). En aquest apartat hem volgut recollir 
quines dades procedents de les diferents disciplines i àmbits de la recerca arqueològica ens poden aportar 
informació sobre aquesta pràctica i anar constatant al mateix temps si són presents a la fortalesa o no.

1. Les evidències de les fonts llatines

Cura i Principal (1993) van recollir de les fonts llatines algunes cites interessants que consideraven molt 
significatives a l’hora de reflectir aquesta activitat. La primera fou la de Corneli Escipió (l’Africà) que, 
per intentar atreure els rebels a una posició desfavorable per al combat, utilitzà un parany consistent a 
escampar ramats de bestiar per la zona. Sabia la importància que el bestiar tenia per als pobles indígenes, 
i per aquest motiu haurien corregut a controlar els animals. Les fonts també parlen de la necessitat de 
reprendre les hostilitats durant l’hivern; una dada curiosa quan tenim en compte que en l’antiguitat la guerra 
es feia principalment durant els mesos de primavera i estiu. Segons Cura i Principal aquest fet tindria una 
explicació versemblant si es tenen en compte els períodes transhumants, ja que durant l’estiu una part 
important de la població s’hauria desplaçat a les zones de les pastures d’alta muntanya per conduir els 
ramats. Això hauria provocat que els romans no hagessin trobat gaire resistència a les planes interiors 
durant aquests mesos. Finalment, una altra referència interessant és la de Polibi (3-76.3), que també va ser 
recollida per Titus Livi (21.60), i deia textualment “però el botí de la ciutat fou de poca vàlua: aixovar, bàrbars 
i vils esclaus”, referint-se al botí obtingut en la presa de l’oppidum de Cissa79 (després de la batalla del 218 
aC).De nou la interpretació de Cura i Principal és que en realitat si la riquesa fossin els recursos ramaders i 
no el gra, quan els romans haurien arribat al poblat durant l’estiu-primavera, la seva principal riquesa no hi 
seria, perquè estaria pasturant a les riques pastures de muntanya.
Tot i això,, no trobem cap referència explícita a aquesta activitat fins al segle I aC, ja en època romana i 
a partir dels textos de Varró. A més a més, molts autors fan referència a les rutes i camins transhumants 
documentats des de l’època medieval o moderna per justificar aquesta pràctica en èpoques prehistòriques. 
Aquests autors reflecteixen, doncs, una realitat social, política, territorial, cultural i econòmica molt diferent, 
i per tant difícilment extrapolable directament a l’època ibèrica o inclús anterior. 
El desplaçament massiu de ramats a grans distàncies és sempre una font de conflictes importants, 
incentivada per la preservació dels camps agrícoles i les pastures reservades als propis ramats80. A més a 
més, també comporta un desgast físic important dels animals, un conflicte amb els llauradors en travessar 
terres conreades o la mateixa zona d’hivernada i, fins i tot, l’encaixament social en la comunitat receptora 
que no deixa de veure els pastors com forans (Morales i Seguí, format digital, 6).

78. Les xifres de rendiments de la plana occidental a l’edat mitjana i a l’època moderna presenten una important diferència en els rendiments de 
regadiu i secà (Bolós 1993, 77; Serra 1988, 189, citat per Alonso 1997).

79. És un oppidum contemporani al de Puig Castellar, potser inclús més important i amb un d’emplaçament exacte desconegut, però probablement 
situat cap a l’interior del Camp de Tarragona (Martínez i Vicente 1964, 13).

80. Una dada molt significativa sobre la incompatibilitat entre consum animal i recursos naturals de les comunitats queda molt ben exemplificada 
amb la preocupació expressada en alguns textos grecs. Els diversos santuaris que gestionaven una part important de terres i pastures de la zona de 
l’Arcàdia i del Peloponès, tenien lleis reguladores molt estrictes per a l’ús i benefici de la part d’aquest territori que arrendaven a particulars. Aquests 
reflecteixen, juntament amb la preocupació per controlar el consum de pastures del santuari, el desig d’evitar abusos dels ramats que estarien de pas 
en clara referència a la transhumància dins d’aquesta zona. 
També mostren una preocupació pel control del sòl tal, com mostra en ocasions el reglament relatiu a la protecció del santuari dedicat a Apolo Liceo 
a Argos, on es prohibia fins i tot l’entrada a cavall al témenos (terreny consagrat al deu per a evitar que els èquids es mengessin el que estava reservat 
al ramat productiu. El mateix cas, referit a diverses espècies de càrrega, l’ofereix un petit santuari de finals del segle IV i principis del III aC dedicat 
al culte a Alectrona a Yalisó. Aquests animals estaven exclosos de l’accés a les pastures del territori proper al santuari (Alfaro 1995, 24).
Referent també a aquest aspecte, trobem la intervenció de Javier Ibañez en el debat dut a terme al final del IV Simposio sobre los celtíberos: 
economía., que ja fa menció de la conflictivitat entre els pastors i agricultors. També parla de les represalies que hi ha hagut en algunes ocasions 
en les zones de planura quan aquests ramats malbarataven els camps i tot plegat acabava amb el segrest d’animals, que no es tornaven si no era per 
intervenció real o perquè els pastors de la serra volien recuperar-los (Jiménez 1999, 159).
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Tot plegat engendraria conflictes territorials i segrests de caps de bestiar, entre d’altres. Per tant, la pràctica 
transhumant a llarga distància necessita una estructura territorial unificada sota un mateix sistema polític 
i unes lleis estructurades que evitin conflictes de territorialitat entre comunitats. En definitiva, un sistema 
d’aliances i clienteles o una unificació territorial fruit d’una organització protoestatal. Aquest context seria 
absolutament necessari per garantir el pas dels grans ramats transhumants pels diferents territoris. Un 
realitat territorial que difícilment podem constatar durant la primera edat del ferro i l’ibèric antic a la plana 
occidental.

2. Les evidències arqueozoològiques

Les restes arqueozoològiques poden aportar infinitat de dades per valorar si va existir, o no, la mobilitat 
dels ramats. Malauradament les més concloents són aquelles analítiques que no recauen en l’observació 
macroscòpica dels ossos81. En el present estudi ens hem centrat en tota la informació que puguem extreure 
de les dades directes que proporcionen els ossos (biometria i morfologia). De totes maneres, tots els 
resultats obtinguts seran contrastats en un futur amb altres tipus d’analítiques que permetin obtenir unes 
dades més concloents.

La transhumància sempre ha estat associada a la imatge de ramats i pastors realitzant desplaçaments en 
busca de noves pastures, deixant en un segon pla un animal que realment és coprotagonista, al costat 
de l’home, en aquests llargs trajectes. Estem parlant del gos, ja que sense ell seria impensable poder 
realitzar aquests grans desplaçaments plens de perills, tant per als ramats com per als pastors. D’aquesta 
manera la presència/absència de gossos de gran talla tipus mastí s’ha apuntat com un indicador clau en 
els moviments a llarga distància.

Columel·la, en un apartat dels Dotze llibres de l’Agricultura, ja fa menció de les diferents tipologies canines 
en funció de la tasca que han de dur a terme: “el gos de guardar el bestiar, en estable o pastoreig, no ha de 
ser tan lleuger com els que persegueixen als gamons82, o als cérvols (...) però el suficient per a que pugui 
barallar-se contra els llops, i lleuger per a seguir-los quan fugen, fer-los-hi deixar la presa i tornar-la. El cos 
per tant, serà gran i llarg. Per a tota la resta, semblant al de guarda, però variant el color. Han de ser de 
color clar, per a que es distingeixin de la fera durant la nit, quan es tracti de fer front als llops, de manera 
que no els puguem confondre. També perquè aquesta vegada si és clar no excitaran tant a les ovelles al 
ser d’una tonalitat semblant a la seva”.

Per altra banda, i a partir de les evidències arqueològiques, Altuna (1980) ja parla de dos tipus diferents 
de gos durant la primera edat del ferro a la Península, almenys pel que fa a la seva talla. Un de menor que 
coincidirà amb el Canis familiaris intermedius i un altre de talla major que coincidiria amb el Canis familiaris 
inostranzewi o el Canis familiaris matris-optimae.
A la plana occidental no s’havia pogut constatar una variabilitat de talla durant la primera edat del ferro, on 
els gossos semblen presentar una talla mitjana i una morfologia molt homogènia hereva de les espècies del 
període del bronze. Aquestes característiques semblen adaptar-se, i fan aquestes espècies més aptes per 
a la caça que per a la guarda dels ramats. 
Aquesta homogeneïtat sembla trencar-se en arribar al període de l’ibèric ple, on sembla que la fortalesa 
dels Vilars ha lliurat les dos primeres restes de cànid d’una talla anormalment gran, juntament amb un 
copròlit que també sembla pertànyer a aquesta espècie83 (veure fig. 5.37). Totes van aparèixer en el mateix 
context cronològic i espacial. Una escàpula es va localitzar en un dels nivells de la cisterna (UE 707884, 
sector 7/1), i el copròlit i un atles estaven dipositats en un mateix nivell del baixador (UE 707685, sector 7/3). 
No tenim coneixement de cap altra troballa d’aquestes característiques a Catalunya, almenys en aquest 
context. Ara bé, en altres punts de la península sí que s’han documentat, de manera molt puntual i 

81. Actualment els mètodes més eficaços per estudiar l’aprofitament del recursos vegetals són, d’una banda, l’estudi de la microtraceologia dentària, 
que permet veure si els animals han estat alimentat-se en zones de pastura ecològicament diferents. De l’altra, les analítiques isotòpiques, que 
parteixen de la composició d’isòtops estables dels aliments ingerits pels animals. 

82. En aquest cas es refereix als gossos de caça amb unes característiques morfològiques ben diferenciades respecte als gossos de guarda. En aquest 
cas serien gossos més aviat de talla mitjana, lleugers i ràpids per a poder perseguir millor a les preses.

83. Sabem que és un copròlit de gos per la morfologia i perquè tenia incrustats diversos fragments d’os, una característica típica dels carnívors, 
sobretot els de gran talla, que tenen unes mandíbules més potents per estellar els ossos. D’altra banda la presència d’ossos digerits també s’ha 
constatat a la fortalesa al llarg de totes les fases d’ocupació.

84. Aquest nivell negre (UE 7078), amb molta matèria orgànica (carbons, ossos) i ceràmica, adossat a les parets de la cisterna i proper a la base, 
contenia un total de 114 restes.

85. El sediment amb argiles amb taques de margues (UE 7076) que cobria part del nivell grisós-argilós (UE 7066), era una recàrrega d’argiles situada 
entre l’esglaó UE 7057 i l’esglaó UE 7066. Dins aquest nivell hi havia un total de 56 restes òssies.
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Fig.5.37 - A la part superior hi ha un mapa on apareixen representats els jaciments on han aparegut restes de cànid de talla gran. Les fotografies
inferiors corresponen a les restes restes òssies d’un cànid de talla gran i un copròlit procedents de la cisterna de la fase Vilars III (ibèric ple).

Fig.5.37 - A la part superior hi ha un mapa on apareixen representats els jaciments on han aparegut restes de cànid de talla gran. Les fotografies 
inferiors corresponen a les restes restes òssies d’un cànid de talla gran i un copròlit procedents de la cisterna de la fase Vilars III (ibèric ple).
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escadussera, algunes restes i/o evidències arqueològiques de cànids de talla anormalment gran. Alguns 
d’ells van ser recollits en un treball sobre l’origen dels mastins ibèrics i la seva relació amb l’activitat 
transhumant (Vega et al. 1998). La zona més prolífica va ser la de la Meseta (veure fig. 5.37), on s’han 
localitzat un fragment de coxal a Soto de Medinilla (Escudero 1995, 187), un atles a Castilmontan (Arlegui 
1990, 54) i diversos copròlits a Cerro del Castillo (Morales i Liesau, 1995, 473). Més al nord, el jaciment de la 
Hoya (Altuna 1980, 79) també va proporcionar un extrem distal d’húmer, dos ulnes i un extrem distal de tíbia 
de gossos de talla gran. Tot i que les cronologies van de la primera edat del ferro fins a l’època celtibèrica, 
són races que no tindrien res a veure amb la introducció de nous agrotips durant l’època romana.
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Fig. 5.38 - Comparació biometria d’una escàpula i un atlas de cànid de Vilars amb les mesures d’altres exemplars de
 talles diverses extretes d’altres jaciments

Fig. 5.38 - Comparació biometria d’una escàpula i un atlas de cànid de Vilars amb les mesures d’altres exemplars de
talles diverses extretes d’altres jaciments
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Si comparem les dades biomètriques dels exemplars de Vilars (atles i escàpula) amb les d’alguns jaciments 
mesetenys i/o celtibèrics de diferents cronologies, ens adonem ràpidament que tot i que a la fortalesa 
també hi ha els gossos de talla mitjana, les restes trobades a la cisterna presenten una talla anormalment 
gran (veure fig. 5.38) que es podria incloure dins d’aquestes espècies més grans descrites per Altuna 
(1980) i pels autors llatins.
No obstant això, a un corpus tan escàs de dades que fa excepcionals aquestes restes, cal afegir-hi la 
incertesa que provoca l’atribució a l’espècie Canis familiaris. Un dels principals criteris distintius que s’ha 
utilitzat per separar-lo del seu agrotip salvatge, Canis lupus, sempre havia estat principalment la talla. En 
tot cas considerem que aquest no pot ser un criteri diagnòstic per si sol, ja que cal tenir en compte l’estudi 
de la morfologia de l’animal així com el context d’aparició de les restes a l’hora d’atribuir-les a una espècie 
o una altra. En el cas de Vilars hi ha dos motius que ens han impulsat a decidir-nos per un origen domèstic: 

- Ni a Vilars ni a la plana no hi ha cap resta atribuïda a Canis lupus. 
- Les restes òssies també estaven associades a un copròlit amb unes dimensions força grans. 

Així doncs, la constatació de l’existència d’almenys un gos de talla gran durant el segle IV aC a la fortalesa 
estaria plenament fonamentada. Però pot evidenciar aquesta presència una activitat transhumant i una 
relació amb les zones de la Meseta o amb la zona celtibera? Pot estar mostrant una major importància 
de l’activitat ramadera i un creixement dels ramats que necessitaria de l’ajuda i protecció d’uns gossos de 
major talla en els desplaçaments cap a les zones de pastura llunyanes?
Tot i que en la zona de la Meseta s’ha relacionat l’aparició d’aquests anomenats “mastins” amb un canvi 
clar en l’estratègia ramadera86, el jaciment dels Vilars, en canvi, no presentaria uns canvis tan marcats com 
els descrits en els jaciments mesetenys. L’entrada a període ibèric sí que reflecteix una canvi progressiu, 
que potencia més els productes en vida de l’animal. Tanmateix, però, en absolut veiem una especialització 
ramadera centrada en els ovicàprids o en una gestió orientada vers els productes secundaris. La presència 
d’aquests gossos podria respondre a qüestions principalment socials o de prestigi, sense negar un ús 
més funcional vinculat al manteniment i protecció del bestiar. En definitiva, amb un registre tan limitat i la 
composició i gestió que es fa dels ramats, en aquest cas no considerem que aquest tipus de restes puguin 
estar relacionats amb una activitat transhumant, tot i que sí que pensem que la presència de diferents talles 
de gos al jaciment pot mostrar una diversificació en els usos d’aquesta espècie, fruit d’una nova realitat 
socioeconòmica a la plana.

7. Les evidències històriques i arqueològiques

A part de les restes faunístiques, altres elements que podrien reflectir l’activitat pastoral són les tisores 
d’esquilar. Ni a Vilars ni a cap altre jaciment de la plana s’ha torbat evidències d’aquests objectes durant la 
protohistòria recent, però aquesta realitat podria respondre a la constant amortització, refosa i aprofitament 
dels recursos metàl·lics que sembla haver-hi a la fortalesa durant la primera edat del ferro i època ibèrica. 
Una altra dada sobre l’obtenció i manufactura de la llana l’han proporcionat les corbes d’edat de mort, que 
no semblen evidenciar una gestió orientada cap a l’obtenció d’aquest producte. Tot i que no hi hauria una 
explotació que possibilités un excedent important per a l’intercanvi, sí que permetria, però, un consum propi 
que també estaria documentat a partir de la presència de fusaioles i de pesos de telar (veure fig. 5.39), que 
són les que evidencien el processat i filat de la llana in situ. La taula no mostra una gran quantitat de pondus 
(en total 5 per a totes les fases), tot i que les fusaioles si que són més nombroses.
Un altre punt a destacar és que la presència de materials i sistemes constructius comuns s’han interpretat 
per alguns autors com a fruit de contactes periòdics amb comunitats d’altres regions; uns contactes 
que vindrien motivats precisament per l’activitat transhumant (p. e. Vega et al. 1998). A la Meseta, a 
Extremadura i a la Celtibèria, per exemple, el tipus de poblament eren petits enclavaments rodejats de 
muralla, a l’interior dels quals hi havia vivendes adossades de planta rectangular, prova d’un hàbitat estable 
que sens dubte explotava els recursos agrícoles necessaris per sostenir una ramaderia mòbil que tenia 
els seus centres permanents en aquests enclavaments. A més, aquests jaciments tenen en comú unes 
defenses desproporcionades i interpretades com a dissuasives davant de possibles atacs durant l’absència 
periòdica d’una part dels seus habitants. Un model molt similar es documenta a la Meseta occidental i 
a Galícia, encara que amb diferències en la forma de les vivendes i un tret comú molt característic com 
és la presència del sistema defensiu de pedres clavades (chevaux-de-frise). Aquestes defenses estan 
documentades en vàries regions peninsulars (veure fig.5.40), tot i que són més nombroses en els castros 
sorians de l’orient meseteny (Romero 2003), en els de la Meseta occidental (Esparza 2003), en els de 
l’interior de Galícia i a Tras Os Montes a Portugal (Redentor 2003), coneixent-se només un exemple a la 
86. Passa a especialitzar-se en la cria dels ovicàprids, i d’una explotació càrnia a una explotació dels productes derivats (llana i llet) (Vega et al. 
1998, 124).
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Celtibèria (Guijosa, Guadalajara) i tres en la Betúria cèltica (Capote a Higuera Real, Passo Alto a Beja i 
Pic del Castillo a Huelva) (Berrocal-Rangel 2003). Finalment per a la zona de Catalunya només s’ha pogut 
documentar el de la fortalesa dels Vilars durant la primera edat del ferro (GIP 2003, 233-274). Segons Vega 
et al. (1993), l’escassa presència d’aquestes defenses a les zones del sud de la Península així com a l’àrea 
Catalana es pot considerar com un “préstec” de les poblacions que freqüentment visitaven aquests llocs i, 
en definitiva, com un element que pot demostrat aquesta mobilitat dels ramats. Alguns autors inclús parlen 
d’un “corredor longitudinal” vall de l’Ebre-Extremadura/Alemtejo per explicar la presència al sud-oest de 
tipus ceràmics en principi originaris de cercles del nord-est (p. e. Berrocal 1994, 258). 
L’explicació d’aquests elements comuns fruit dels contactes a partir de la mobilitat pastoral, no la considerem 
sostenible a partir de les dades disponibles, ja que no hi ha proves empíriques i directes que ens permetin 
atribuir aquests elements comuns fruit de la pràctica transhumant. Jesús Arenas ja adverteix que “cuando se 
superaron las tesis invasionistas, todo tenia que ser indigenista, todo tenian que ser procesos endógenos, 
y entonces utilizamos un comodín que fue la transhumancia, es decir, estuvieses donde estuvieses, 
encontrabas unos objetos, unos elementos que te remitían a contextos tremendamente lejanos y lo uníco 
que podía explicar eso era la transhumància” (Jiménez 1999, 159). Per tant, els contactes i l’adopció 
de nous sistemes defensius que clarament tindrien els seus origen en el món celta, no tindrien perquè 
implicar també una mobilitat dels ramats a grans distàncies sinó més aviat una mobilitat de coneixements, 
persones, tècniques i objectes.

Any fase UE Sector NR Fusaioles tipologia NR fauna
2007 ? 2367 12A 1  de ceràmica a torn troncocònica
2007 ? 2659 13 1 fusaiola redona 20
1989 Superficial 1001 Supf. 1 fusaiola 1600
1994 Superficial 1026 Supf. 1 fusaiola 11
1996 Superficial 1037 Supf. 1 fusaiola ceràmica a mà
2001 Superficial 1055 Supf. 1 fusaiola 857
1985 Supf. 0003 Supf. 1 fusaiola troncocònica 43
2007 Vilars 0 16027 1 1 fusaiola 20
1985 Vilars II 5016 3 1 fusaiola bicònica 96
1991 Vilars II 6019 7 1 fusaiola ceràmica a mà 237
1999 Vilars II 6105 17 1 fusaiola bitroncocònica 174
2011 Vilars II 6468 44 1 fusaiola 3
1992 Vilars IIa 10010 2 1 fusaiola de guix 600
2004 Vilars IIa 11390 24 1 fusaiola 35
1992 Vilars IIb 6045 4 1 fusaiola
2000 Vilars IIb 6170 13 1 fusaiola
2001 Vilars IIb 6319 13 1 fusaiola 87
2001 Vilars IIb 6320 4 1 fusaiola 549
2004 Vilars IIb 6324 8 1 fusaiola 12
2003 Vilars IIb 11295 2B 1 fusaiola 22
2005 Vilars IIb 11586 2A 1 fusaiola 156
2003 Vilars IIb 13054 2 1 fusaiola 187
2008 Vilars IIb 13110 13 1 fusaiola
2008 Vilars III 7067 1 1 fusaiola ceràmica a ma 18
2008 Vilars III 7071 1 1 fusaiola 484
2011 Vilars III 7096 2 1 fusaiola ovoide 237
2008 Vilars III 0201 20 1 fusaiola
2008 Vilars III 0207 14 1 fusaiola
1986 Vilars IV 0086 6 1 fusaiola bitroncocònica 87
1986 Vilars IV 0120 17 1 fusaiola bitroncocònica 52

30

Any fase UE Sector NR pondus tipologia NR fauna
2008 ? 2756 13 1 1 esfera (torn) + 1 possible pondus 7
1985 Supf. 0001 Supf. 1 1 pondus + 1 bola fang 98
2010 Vilars IIB 10059 3 1 possible fragment de pondus 70
2011 Vilars IIc 4810 34 1 1 "pondus" rectangular trencat 184
1986 Vilars IV 8002 1 1 1 pondus 39

5

fig 5.39 - Taules amb la recopilació de pondus i fusaioles trobades en els diferents espais de la fortalesa dels Vilars. Fig 5.39 - Taules amb la recopilació de pondus i fusaioles trobades en els diferents espais de la fortalesa dels Vilars.
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3. Les evidències etnogràfiques i la diversificació del concepte

Sobretot a partir dels estudis etnogràfics actuals en diverses zones de la Mediterrània s’ha pogut aprofundir 
en la varietat de tipologies de moviments relacionats amb el tipus de gestió tradicional del ramat. Aquest 
fet qüestiona, sens dubte, la generalització de l’ús de la paraula transhumància en el marc dels estudis 
arqueològics. Tal com adverteixen Morales i Seguí (digital): “per entendre aquesta forma de gestió ramadera 
cal contraposar-la a l’espectre ample del pastoralisme com a forma econòmica”. A partir dels diversos 
treballs etnogràfics duts a terme a la zona valenciana, ambdós autors han pogut arribar a definir fins a 3 
tipus diferents87 de mobilitat dels ramats en funció del tipus de gestió, les distàncies recorregudes i el context 
mediambiental.

• Desplaçaments transhumants88: responen a la idea generalitzada de moviments de llarg recorregut 
que connecten territoris localitzats a llarga distància (impliquen alguns dies de recorregut) amb 
disponibilitat de pastures complementàries des del punt de vista ecològic (pastura d’hivern i d’estiu). 
N’hi ha nombrosos exemples al Mediterrani, alguns força esmentats com ara els desplaçaments 
auspiciats per la Meseta castellana o per la Dognana italiana. El que principalment distingeix la 

87. De totes maneres, ells ja adeverteixen que al registre etnogràfic sempre s’hi poden trobar «formes alternatives» que acaben matisant qualsevol 
intent de modelització. Aquestes dades també han estat complementades i ampliades amb altres informacions procedents de l’etnografia (Forde 
1966) i la història econòmica (García Martín 1990).

88. Aquests moviments solen anar associats a un nombre elevat de caps de bestiar i en definitiva responen a una major demanda alimentària que faria 
inviable una coexistència entre la producció agrícola i les demandes ramaderes. 

         "Chevaux-de-frise"
Fusta
Pedra

Vilars

fig. 5.40 - Distribució i localització dels jaciments amb presència de camps frisis (figura elaborada per GIP) Fig. 5.40 - Distribució i localització dels jaciments amb presència de camps frisis (figura elaborada per GIP)



433

5. La gestió ramadera i l’alimentació càrnia a la fortalesa dels Vilars

TORNABOUS

VILARS

TORNABOUS

VILARS

Fig. 5.41 - Mapa dels camins ramaders de Catalunya. Eixos principals. (Produït per: Fundació del Món Rural i Institut Cartogràfic de Catalunya).



Fig. 5.41 - Mapa dels camins ramaders de Catalunya. Eixos principals. 
(Produït per: Fundació del Món Rural i Institut Cartogràfic de Catalunya).



435

5. La gestió ramadera i l’alimentació càrnia a la fortalesa dels Vilars

transhumància de la transterminància és el desplaçament de grans quantitats de bestiar, sobretot 
llaner. Una altra diferència seria que la primera suposa unes condicions socioeconòmiques 
complexes: necessitat d’un gran nombre de pastors, seguretat durant el recorregut i una ramaderia 
orientada vers l’obtenció de llana i no de carn. Per aquest motiu s’ha dit que aquest tipus de pràctica 
no hauria aparegut fins a època romana i no abans, com a conseqüència de la fragmentació ètnica 
del territori durant l’època protohistòrica (per a més detall sobre aquest aspecte, vegeu el punt de les 
fonts clàssiques).

• Desplaçaments transtermitants: sensu stricto “transtermitar” (transterminar) implica el traspàs de 
les fronteres administratives d’una localitat. Quan s’han definit els moviments transtermitants s’ha fet 
referència a desplaçaments de ramat entre territoris de poblacions veïnes i, per tant, el recorregut 
sol ser curt i en sentit vertical. Però, i més important si cal, els desplaçaments transtermitants, a 
diferència dels transhumants, no impliquen l’accés a zones de pastura ecològicament diferents, 
impliquen simplement l’accés a major quantitat de pastures. Moviments d’aquest tipus estan ja 
documentats al període medieval a la zona mediterrània peninsular (Fernández et al. 1996, 29). 
Existeixen moltes modalitats socioeconòmiques que es poden adaptar a aquest tipus de mobilitat 
ramadera, però majoritàriament és practicada per societats camperoles en què la ramaderia juga un 
paper important i de les quals és podria inclús trobar exemples prehistòrics peninsulars89.

• Desplaçaments locals90: respon a una gestió estrictament «local» del ramat; és a dir, les àrees de 
pastura explotades són les disponibles en les rodalies de la població. Es tracta probablement del tipus 
de gestió més generalitzat al Mediterrani i acostuma a implicar un important grau de simbiosi amb 
els espais conreats. Aquest tipus de desplaçament podria correspondre amb l’anomenat ramaderia 
estant, que està definida per un tipus d’explotació camperola. Seria un complement de l’agricultura 
dominant i es caracteritzaria per un ampli espectre d’espècies, però per un reduït nombre de caps 
de bestiar. Aquesta modalitat no precisa desplaçaments ja que els animals poden alimentar-se dels 
subproductes vegetals.

Gràcies a estudis d’aquest tipus, s’ha constatat que les formes més corrents de gestió del ramat al 
Mediterrani en general són aquelles que permeten mantenir els animals dins d’un territori proper a la 
comunitat d’origen. Aquest tipus de moviments contenen, a més, una informació addicional al voltant de les 
estratègies de gestió que articulen, de forma quasi «íntima», agricultura i ramaderia a l’àmbit mediterrani. 
Pel perfil paisatgístic, climàtic i agrícola que s’ha descrit detalladament al punt anterior, sembla que la 
mobilitat dels ramats a Vilars podria adequar-se o bé amb el model de transterminància, o bé amb el de 
desplaçament local o ramaderia estant.
Una altra dada que permet acotar més sobre aquest aspecte, són els estudis etnogràfics de Halstead 
(1996) sobre les estratègies de grups ramaders actuals. Els diferents graus d’especialització que defineix 
ens permetrien descartar, a partir de la composició dels ramats, l’existència d’una comunitat de pastors 
especialitzats o de pastors poc especialitzats, amb el que això implicaria a nivell de mobilitat. Si seguim els 
models de l’autor, cap fase estudiada ha detectat una estratègia centrada i/o especialitzada en una sola 
espècie, tal com passa amb els pastors especialitzats, on el sistema requereix molts caps de bestiar per a 
ser viable. Els grups humans que la practiquen han de ser nòmades o seminòmades. Tant aquest model 
com el dels pastors menys especialitzats depenen de la venda dels productes derivats, com la llana, la llet, 
els xais, els teixits i les manufactures. Tanmateix, tot i que aquesta pràctica s’ha pogut contrastar a Vilars 
principalment en entrar a l’ibèric ple, no serien els elements que haurien determinat la gestió dels ramats.
En conclusió, i a partir de les dades que ens han proporcionat els estudis etnogràfics, sembla que podríem 
descartar la pràctica de la transhumància, almenys en la comunitat dels Vilars, tot i que no podem deixar de 
mencionar la situació estratègica de la fortalesa respecte a alguns dels camins transhumants trandicionals 
(veure fig.5.41). La reduïda talla dels ramats hauria afavorit un ramaderia estant que s’hauria adaptat a les 
possibilitats que li oferien les zones de pastura propera, tot i que no podem descartar tampoc la pràctica de 
la transterminància.
En tot cas, el que plantegem aquí són elements per al debat i guies que siguin utils per a les futures 
investigacions, almenys fins que no s’hagin pogut dur a terme altres analítiques, com la microtraceologia 
dentària o les anàlisis d’isòtops que permetin corroborar o refutar alguns dels aspectes aquí plantejats.

89. S’han detectat desplaçaments estivals de petits ramats d’ovicàprids des de les zones baixes del sudest d’Espanya fins a la Serra de Segura (Vega 
Toscano 1993).

90. Aquest està obligat a limitar la talla dels ramats a la producció agrícola i a la disponibilitat de pastures, normalment són de talla força reduïda o 
mitjana en funció de les possiblitats.
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5.3 L’activitat cinegètica a la fortalesa dels Vilars
Tal com hem vist anteriorment, s’ha pogut documentar una forta presència d’animals salvatges en els 
conjunts estudiats. Les principals espècies identificades han estat els lagomorfs (conill i llebre), els cèrvids 
(cérvol i algun os de daina i cabirol) i finalment en un cas semblava haver-hi una resta de senglar.

• Els lagomorfs

Aquesta espècie estava representada per llebre i conill. Tot i que la presència de la llebre era molt poc 
destacada, ha estat interessant sobretot poder constatar la presència dels tres estadis d’edat (jove, subadult 
i adult) en alguna fase.
A partir de l’NRD (fig. 5.42), les corbes presenten unes forquilles massa àmplies, i no és estrany si tenim 
en compte que en aquest cas les forquilles s’han establert a partir dels ossos llargs, escàpula i coxal. La 
maduresa esquelètica dels ossos llargs dels conills adults limita als 9 mesos l’estimació de la seva edat 
(Gardeisen i Valenzuela 2010). D’aquesta manera, en alguns casos no es va poder discernir entre l’estadi 
subadult o adult. En tot cas, el que sí que vam veure és que la majoria d’individus eren principalment adults 
en totes les fases (més de 9 mesos). També vam poder constatar la presència d’individus subadults d’entre 
4 i 8 mesos i durant la fase Vilars II de quatre conills i tres llebres joves d’entre 3 i 4 mesos. 
En comparar les dades de l’NRD amb les obtingudes a través de l’NMI (fig. 5.43 i 5.44), es pot corroborar 
aquest major percentatge d’animals en edat adulta, seguits de percentatges més petits, però a la vegada 
prou significatius, d’individus subadults.
Per a Vilars III tenim els conjunts de la cisterna, ja que els de l’hàbitat no van lliurar restes d’aquestes dues 
espècies. La cisterna només contenia les restes de dos subadults i dos adults de conill (més de 9 mesos).
Tot i que els ossos de lagomorfs trobats als jaciments poden tenir diversos orígens91 (humans, depredadors, 
intrusisme), en el nostre cas, la identificació de diverses marques de tall, l’absència d’animals en edat 
infantil92, l’absència de caus segurament com a conseqüència de la variabilitat del nivell freàtic i l’absència 
d’individus en connexió anatòmica, apunten a un aport clarament antròpic fruit de l’activitat cinegètica. 
Aquest fet no és gens casual ja que altres jaciments de la plana ja presentaven restes d’aquest animal. 
A més, aquesta espècie viuria en els alentorns dels jaciments ja que el seu hàbitat ideal són els turons 
baixos i/o planes properes a les pastures, terrenys boscosos i horts (Iborra 2004, 372). La seva proximitat, 
abundància (les camades poden ser d’entre 5 i 10 individus cada vegada) i facilitat en la caça93 la farien una 
presa ideal per complementar la dieta càrnia sense haver d’invertir gaires esforços.

• Els cèrvids

Aquesta espècie era absolutament absent durant la fase Vilars 0, un fet atribuïble a les poques restes 
disponibles. Les primeres evidències les trobem durant la fase Vilars I, amb només dos restes corresponents 
a dos individus adults. L’entrada a l’ibèric ple (Vilars II) mostra un espectre més ampli ja que s’hi ha identificat 
la caça principalment del cérvol (Cervus elaphus), i en dos casos molt excepcionals també es va identificar 
la presència de la daina (Dama dama) i del cabirol (Capreolus capreolus) (Fig. 5.44). L’escassa presència 
de la daina i sobretot del cabirol podria estar relacionada, d’una banda, amb l’escassa rendibilitat de la caça 
d’aquestes espècies (el cérvol proporciona molta més carn que les altres dos espècies de talla menor), i de 
l’altra, amb costums i preferències de caràcter simbolicoculturals.
En la majoria dels casos les edats i el sexe no es van poder determinar, però tant a Vilars II com a Vilars III 
la presència de mascles es va poder constatar gràcies a les banyes. Els conjunts de la cisterna van deixar 
al descobert cinc banyes pràcticament senceres en els seus nivells basals. En quatre casos, corresponien 
a banyes de muda que evidenciarien la pràctica de la recol·lecció d’aquesta matèria primera procedent 
de les zones boscoses pròximes a la fortalesa94. Només en un cas, la banya apareixia enganxada al crani 
suggerint la caça i sacrifici d’aquest individu, juntament amb alguns elements anatòmics de l’esquelet 
postcranial (veure punt 5.2.6). Les banyes indicaven que la majoria de les restes pertanyien a mascles, 

91. Per exemple, Martínez Valle (1996) va realitzar un estudi que va permetre distingir els diferents agents causants de l’aport d’aquesta espècie als 
jaciments (xuts, òlives, guineus, humans).

92. La presència d’animals de menys de 3 setmanes podria fer pensar en individus que han mort in situ abans de sortir del cau. Aquest fet també 
podria deduir-se en el cas de trobar animals de major edat en connexió anatòmica.

93. Es poden deixar trampes, o ajudar-se dels gossos.

94. L’hàbitat ideal del cérvol és molt ampli i va des de paisatges amb arbres dispersos, a praderies, bosc mediterrani, bosc atlàntic i zones 
semidesèrtiques amb matolls espessos (Iborra 2004, 366). Malgrat tot, el seu biòtop més adequat és el bosc i la praderia, que és l’entorn paisatgístic 
que tindria de la fortalesa durant la primera edat del ferro i l’època ibèrica. La daina té unes necessitats pràcticament iguals a les del cérvol, i pel que 
fa al cabirol, sol viure en entorns de bosc caducifoli amb praderies i pastures properes (Braza et al 1989, 4-11)
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Fig. 5.42 - Corbes d’edats de mort (expressades en mesos) dels lagomorfs per a les fases de  Vilars I i Vilars II. 
Les línes verticals indiquen la forquilla de desviació dels valors obtinguts.

Fig. 5.42 - Corbes d’edats de mort (expressades en mesos) dels lagomorfs per a les fases de Vilars I i Vilars II.
Les línes verticals indiquen la forquilla de desviació dels valors obtinguts.

però som conscients que en aquest cas les femelles passarien desapercebudes ja que els conjunts no van 
lliurar aquells elements anatòmics que permeten establir el sexe d’aquesta espècie (cranis sencers i pelvis).
El consum d’aquesta espècie hauria estat molt puntual i excepcional, i potser aquesta excepcionalitat és la 
que podria relacionar la seva caça amb una pràctica més aviat esportiva i amb un caràcter simbòlic. Alguns 
autors ja fan referència a aquestes pràctiques durant la primera edat del ferro dient que la presència de 
grans mamífers salvatges com els cérvols, les daines i els senglars en els conjunts arqueològics, estaria 
relacionada amb el consum i la caça per part d’una elit social (Honrard-Herbin et al. 1995, 82; Iborra 2004, 
367). Aquesta pràctica, més enllà del registre arqueofaunístic, sembla posar-se de manifest en la freqüent 
aparició d’aquesta espècie en la iconografia de la primera edat del ferro i època ibèrica. Tenim diverses 
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el percentatge de l’NMI de
lagomorfs per edats i fases
cronològiques.
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C. Edat CEEL M F CEEL M F DADA M F CACA M F CEEL M F
F/NN

I
J
J1
J2
J3
JA 1 3
JA1
JA2
JA3
A 2 1 8 5
A1
A2
A3 1
A4
V

Indet. 4 4 1
TOTAL 2 6 4 1 1 11 5

Vilars I Vilars II Vilars III (cisterna)

Taula amb NMI de cèrvids per fase

LAGO ORCU LEPUS LAGO ORCU LEPUS LAGO ORCU LEPUS LAGO ORCU
F/NN

I 1
J 1 1 1 3 3
J1
J2
J3
JA 1 1 2 2 7 2 1 1
JA1
JA2
JA3
A 2 4 1 19 2 6 47 7 2
A1
A2
A3
V

TOTAL 2 6 1 2 21 2 9 58 12 1 3

Vilars 0 Vilars I Vilars II Vilars III cist

Taula amb NMI de lagomorfs per fase

Fig. 5.44 - taules amb el NMI de les espècies cinegètiques del la fortalesa dels Vilars

C. Edat mesos NMI % NMI % NMI % NMI % NMI % NMI % NMI % NMI %
F/NN  -1 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 1 a 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 3 a 4 1 12,5 1 0 0 0 0 0 4 6,1 3 25 0 0 0 0

JA 5 a 8 1 12,5 0 0 3 13 0 0 9 13,6 2 16,7 2 50 0 0
A 9 a 60 6 75 0 0 20 87 2 100 53 80,3 7 58,3 2 50 0 0

8 1 23 2 66 12 4 0

Vilars II
ORCU LEPUS

Vilars III
LEPUSORCU

Vilars 0 Vilars I
ORCU LEPUS ORCU LEPUS

representacions de cèrvids en les decoracions ceràmiques d’alguns jaciments del Baix Aragó i de la vall 
de l’Ebre , i en un vas ceràmic del jaciment de Genó, situat al baix Segre (Maya et al. 1998, 124). A més, 
les representacions d’escenes de caça de cérvol és un tema força recurrent en diverses ceràmiques del 
Tossal de Sant Miquel de Llíria. Un grup important de vasos ceràmics pintats conté escenes cinegètiques 
que, tot i que no són gaire habituals, quan apareixen sempre ho fan en forma de representacions heroiques 
amb genets amb llances que cacen, en alguns casos, acompanyats pels seus gossos. Alguns exemples els 
trobem en la tenalla núm. 154 del departament 42 i a la tenalla núm. 144 del departament 41 (Aranegui et 
al. 1997, 79-81).

Fig. 5.44 - taules amb el NMI de les espècies cinegètiques del la fortalesa dels Vilars.
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5.2 Manteniment i alimentació de la cabana domèstica

5.4 Altres restes de fauna

L’avifauna

Les restes d’ocell eren molt escasses en tot el jaciment, només se’n van recuperar vint i es distribuïen al 
llarg de totes les fases i zones de la fortalesa. Tot i que aquest treball no s’ocupa d’aquesta disciplina, sí 
que volem deixar constància que en tots els casos es tracta d’ocells de talla molt petita. La seva presència 
va directament relacionada amb el volum de restes dels conjunts i són realment molt esporàdiques i 
segurament casuals.

UE Sector NR fase 

4224 5 1 Vilars II

4567 18 2 Vilars II

6091 ? 1 Vilars II

6210 4 1 Vilars II

6262 32 1 Vilars II

6371 39 1 Vilars II

7052 3 2 Vilars III

7071 1 1 Vilars III

7086 1 6 Vilars III

11151 3A i 3B 2 Vilars II

11514 29B 1 Vilars I

11545 28A 1 Vilars I

20

Fig. 5.45 - Taula amb NR de restes d’ocell per fase.

La malacofauna

Les restes de malacofauna encara són més escasses i excepcionals. Totes semblen pertànyer al gènere 
Glycymeris s.p., sense poder anar més enllà en la determinació de l’espècie. En tot cas, aquest gènere de 
petxines és molt abundant al llarg de tota la costa mediterrània (fig. 5.47).
Pel que fa al context arqueològic, és interessant constatar que totes estaven emmarcades en el període de 
l’ibèric ple (Vilars III), essent totalment absents, fins al moment, en fases anteriors. La majoria van aparèixer 
dins la cisterna i en un cas, a la zona del carrer (sector 8/1). Dos de les petxines de la cisterna presentaven 
perforacions que suggereixen el seu ús com a ornament. En definitiva, aquesta aparició tardana d’aquests 
elements provinents de la costa pot ésser un element més que visualitzi l’aïllament del jaciment respecte a 
les dinàmiques de la costa, almenys fins a mitjans del segle V aC.

UE Sector NR Fase Observacions

7068 1 2 Vilars III amb perforació

6053 8/1 1 Vilars III

7058 2 1 Vilars III

7052 3 2 Vilars III

Fig. 5.46 - Taula amb NR de malacofauna per fase.
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Fig. 5.47 - Petxines torbades en diferents UEs de  la cisterna i també en una UE de l’espai central (zona 6)

UE-6053 UE-7058

UE-7052

UE-7068
CS-74

0 1

0 1

0 1 0 1

Fig. 5.47 - Petxines trobades en diferents UEs de la cisterna i també en una UE de l’espai central (zona 6)
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5.5 De l’animal a la carcassa, processament i consum 

5.5 De l’animal a la carcassa, processament i consum 
“Tot el meu art, va respondre el carnisser, consisteix a tenir en compte només els 
principis de l’escorxament. Quan jo vaig començar, només pensava en el bou. 
Desprès de tres anys d’exercici, ja vaig començar a oblidar l’objecte. (...) Sovint 
les línies naturals del bou, el meu ganivet les penetra i divideix, tallant les carns 
tendres, contornejant els ossos, fent la seva feina naturalment i sense esforç. I tot 
això sense desgast ja que no s’ocupa de les parts dures. (...) Ell ha esquarterat 
milers de bous, sense experimentar cap desgast. Perquè jo només el faig passar 
per allà on ell pot passar.”

Zhuang Zhöu.

L’inventari detallat de les marques de tall i de cremat en els ossos, així com l’anàlisi de la distribució dels 
diferents elements anatòmics, permeten intuir els models de transformació dels animals vius en parts de 
carn consumibles. Els processos que intervenen en aquesta activitat són molt similars al llarg del temps 
i passen per diferents fases: sacrifici, escorxament, evisceració, esquarterament de la carcassa en talls 
grans i finalment un segon esquarterament destinat a l’obtenció de talls més petits i llestos per al seu cuinat. 
Més enllà de l’obtenció de talls de carn, també cal tenir en compte els altres aprofitaments de la carcassa, 
com l’obtenció de la matèria primera per a l’artesania (normalment banyes i ossos llargs), els tendons, les 
pells, etc. Un bon coneixement de l’anatomia de l’animal, acompanyada de la correcta interpretació de 
les traces, ens hauria de permetre precisar en la majoria dels casos l’activitat i l’etapa de preparació de la 
carcassa.
Tanmateix cal advertir que els arguments teòrics sobre el processament de les carcasses sempre corre el 
perill d’expressar i reflectir certs clixés influenciats per una etnologia simplista. Aquests vénen determinats 
per la manera de fer d’un carnisser, els aspectes culturals, les necessitats econòmiques, la destinació 
social, els gustos, els prejudicis o tabús alimentaris, els preceptes religiosos i els costums locals (Audoin 
i Marinval-Vigne 1987). A tots aquests factors cal afegir-hi una qüestió de caire més anatòmic, ja que el 
processat de les carcasses i el cuinat de les parts no tenen perquè deixar traces sobre l’esquelet, i un altra 
de caire tafonòmic, ja que la fragmentació i l’acció dels diferents agents postdeposicionals poden haver fet 
desaparèixer moltes de les traces. Per tot el que s’ha dit anteriorment, qualsevol aproximació cal prendre-
la amb molta prudència i sobretot cal desconfiar de les deduccions influenciades pels nostres costums 
alimentaris i les nostres valoracions sobre la qualitat de les diferents parts de l’animal. En definitiva, serà 
la representació esquelètica la que ens haurà de dir quina era l’escala de valor i els gustos alimentaris 
d’aquests grups humans.
Aquest apartat no pretén ésser un corpus de dades descriptives sobre les marques de carnisseria (ja s’ha 
efectuat en l’apartat de descripció del material), el que s’intentarà, en els casos en que sigui possible, és 
establir una aproximació a les parts de carn obtingudes i consumides a partir de models de processament 
etnogràfics i d’arqueologia experimental (Binford 19, Wijingaarden 1990), arqueològics (p. e. Gardeisen 
1999b, Audoin i Marinval-Vigne 1987, Lignereux et al. 1995b, Lignereux i Peters 1996, Lignereux et al. 
1997) i dels sistemes actuals (model espanyol, anglosaxó, alemany i francès). D’aquesta manera intentarem 
veure si s’han produït alguns canvis en els processos de tractament de les carcasses i per tant, en els 
gustos alimentaris d’aquesta comunitat al llarg de la seva evolució cronològica.

5.5.1 El processament dels ovicàprids 

Vilars 0 (800/775-700/675 aC)

Aquesta fase no ha permès fer una aproximació al sistema de processament de les carcasses 
sobretot per l’escàs volum de materials disponibles. Només es van localitzar dos ossos amb marques 
(fig. 5.48), totes elles fetes amb ganivet. Una corresponia a la desarticulació del fèmur i la pelvis, i 
l’altra semblava respondre a la desarticulació de la tíbia amb el fèmur. 
En tot cas, i tot i el poc volum de restes que ens obliga a ser prudents en les nostres afirmacions, el 
que sí que sembla és que hi ha una tendència a una preferència pel consum de la part baixa de la 
cuixa. Aquesta part coincideix amb el que s’anomena actualment braó, i se sol fer rostida o al forn 
principalment, i també se sol utilitzar per a la carn d’olla. 
Actualment la cuixa se sol fer sencera a la brasa o al forn, però sembla que en aquell moment se 
separin les dos parts de la cuixa, cosa que permetria un major aprofitament de l’animal.
També hi ha un consum important de l’espatlla i de la galta, tot i que no hi ha cap traça que ens 
permeti veure quin sistema d’esquarterament seguirien. 
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Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976

0,1-5 %

5,1-10%

10,1-15%

> 15,1%

0 %

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent

%NRD

Fig. 5.48 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), i de les marques de tall aparegudes 
en els ovicaprins de la fase Vilars 0  Vilars I.

fase Vilars I
ovicaprins

fase Vilars 0
Ovicaprins

Fig. 5.48 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), i de les marques de tall aparegudes
en els ovicaprins de la fase Vilars 0 Vilars I.
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Vilars I (700/675-550/525 aC)

En aquesta fase totes les parts de l’esquelet apareixen representades, tot i que les que despunten 
amb un percentatge d’entre el 10-15% són les de les extremitats posteriors (fèmur i tíbia). En segon 
lloc se situen les banyes, el metatars i l’extremitat anterior (húmer i radi), tot i que en aquests segon 
cas els percentatges són molt inferiors (veure fig. 5.48). Les marques es concentraven principalment 
en el crani, vèrtebres, escàpula, ossos llargs i falanges. En total es van identificar 15 marques (14 en 
ovicàprid i 1 en ovella), que correspondrien a dos tipus d’eina pel que fa al procés d’esquarterament 
de l’animal: el ganivet i una eina més contundent que podria haver estat una destraleta. Els elements 
que semblen haver-se tallat amb un estri contundent són les banyes, els còndils occipitals, per 
separar el cap de la columna vertebral, i les vèrtebres. Després de l’evisceració, que és devia fer 
amb l’ajut d’un petit ganivet (hi ha moltes marques en la part medial dels cossos de les costelles), 
s’hauria procedit a dividir la carcassa en dos a partir del tall longitudinal dels cossos de les vèrtebres. 
Això hauria permès fer la carcassa més manejable a l’hora de desarticular les extremitats i les 
costelles. A més a més, la presència de petites estries al procés espinal d’una vèrtebra toràcica i les 
múltiples marques a les articulacions de les costelles en suggereixen un aprofitament i també del 
llom. Actualment aquesta part és ideal per fer a la brasa o a la planxa. Les costelles surten de tres 
zones: les de la part més propera al coll; les de la zona toràcica, que s’anomenen actualment de pal, 
i les de la zona lumbar, que s’anomenen de ronyonada o llom i que no tenen os. Tot i que actualment 
les de pal tenen la costella, sembla que a Vilars I la costella s’extreu sistemàticament (hi ha estries a 
les articulacions) per deixar el tall totalment desossat abans d’ésser cuinat. 
Les extremitats tenen un tractament diferent ja que no s’utilitza cap estri contundent. L’extremitat 
anterior presenta estries fines de desarticulació fetes amb ganivet en pràcticament totes les 
articulacions: epífisi distal de l’húmer, la proximal del radi i a l’articulació de l’escàpula. Aquest fet 
mostra un aprofitament carni de tota l’espatlla de l’animal, que segurament s’extreia sencera amb 
l’escàpula inclosa tal com mostren diversos models etnogràfics actuals (p. e. Davis 1995, Lignereux 
i Peters 1996, Fischer 1988, etc.). L’espatlla té una carn molt saborosa i sucosa, amb més greix que 
la carn de la cama. Actualment aquesta part es rosteix sencera i també es pot fer a trossos per fer 
guisats. A la diàfisi proximal del metacarp també s’hi van localitzar diverses estries en totes les vores, 
com també es van trobar a les falanges, que suggereixen l’aprofitament de la pell de l’animal.
L’extremitat posterior només presentava marques de descarnament a les diàfisis de l’húmer i de 
la tíbia. Les traces de desarticulació estaven al tars (astràgal) i a les primeres i segones falanges. 
Aquestes marques suggereixen l’aprofitament de la part sencera de la cama (fèmur+tíbia) tal com 
també mostren alguns models etnogràfics actuals. Sembla que aquesta part de l’animal seria la 
més apreciada, com també ho és avui dia. La carn és menys greixosa i les elaboracions culinàries 
que se’n fan són ben diverses, essent les més comuns els rostits i/o guisats. Les altres estries 
reflectirien el procés de separació del metatars, segurament per aprofitar-lo per a la indústria en os, 
i les localitzades a les falanges podrien reflectir el procés d’extracció de la pell.
Al crani s’hi van identificar dos tipus de traces, una de desarticulació de la mandíbula i l’altra, de més 
difícil interpretació, situada a la vora lateral de l’os zigomàtic en la part propera al lacrimal. Aquestes 
podrien reflectir el consum del crani, però com que no s’han localitzat evidències que en aquest 
moment es tallés per la meitat, suposem que es podria consumir sencer (ulls, cervell, llengua, etc.) i 
rostit, tal com també es fa actualment en alguns llocs.

Vilars II (550/525-450/425 aC)

La fase Vilars II va proporcionar molt més material, i per tant un corpus de marques de tall més ampli 
que ens va permetre afinar en el tipus de processament de les carcasses. En aquest moment es van 
localitzar un total de 82 marques (53 en ovicàprid, 17 en ovella i 12 en cabra) que semblaven marcar 
ja algunes diferències respecte a la fase anterior. L’entrada a l’època ibèrica sembla que permet 
perfeccionar el processament de les carcasses i un ús més habitual de la destraleta, cosa que 
permet una major llibertat a l’hora d’elegir el tipus de peça a obtenir, sense tenir-se que regir d’una 
manera tan estricta a les limitacions provocades per l’anatomia de l’animal.
En aquest moment les parts esquelètiques més representades són la mandíbula i l’extremitat 
posterior (sobretot la tíbia, que té una representativitat de més del 15%). En segon lloc se situa 
l’extremitat anterior, amb una major presència de l’húmer i el radi (veure fig. 5.49). Això segueix 
evidenciant el consum de les parts amb més volum de carn al jaciment, com ja passava a la fase 
precedent. La presència de totes les parts anatòmiques reflectiria la pràctica de tots els processos 
d’esquarterament i especejament de l’animal en el si de la fortalesa. 
El crani tenia traces de l’acció d’una destraleta que hauria tallat longitudinalment el crani en dos parts. 
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Fig. 5.49 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), i de les marques de tall aparegudes 
en els ovicaprins de la fase Vilars II i Vilars III.

Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976
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Fig. 5.49 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), i de les marques de tall aparegudes
en els ovicaprins de la fase Vilars II i Vilars III.
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Aquestes marques, juntament amb els talls profunds a la base de totes les banyes i les estries de 
desarticulació de la mandíbula, evidencien de nou el consum alimentari d’aquest element anatòmic 
(llengua, cervell, ulls), que s’hauria cuinat en dos meitats segurament rostit i/o bullit. Actualment hi 
ha diversos llocs del món on es consumeix aquesta part amb la mandíbula inclosa. Alguns exemples 
els tenim a Noruega95, Itàlia96, el Pakistan, el Nepal, la península Ibèrica i el nord d’Àfrica, aquests dos 
últims llocs els consumeixen en forma de mig cap rostit. Naturalment també s’hauria pogut aprofitar 
només el cervell, una víscera molt apreciada també avui dia en gairebé tots els països del món.
El crani s’hauria desarticulat a l’altura de l’atles i presentava diverses estries fines al procés articular 
caudal, tant a la seva vora ventral com dorsal.
La columna, tal com passa en la fase anterior, s’havia seccionat longitudinalment amb una destraleta. 
Els cossos apareixien tallats per la meitat en totes les vèrtebres. Les marques de ganivet localitzades 
tant als processos espinals com a la vora ventral de les apòfisis transversals, atesten l’extracció dels 
filets (Audoin i Marinval-Vigne 1987, 45). 
La zona de la columna sembla haver-se separat en diverses seccions aprofitant-se’n els filets del 
coll, de més baixa qualitat, que actualment se solen utilitzar per a sopes i brous. També s’aprofiten 
les zones toràciques i lumbars. Les parts que en surten avui dia es diuen bistecs de pal i mitjanes, 
respectivament, i es cuinen a la brasa o en rostit. 
L’extremitat anterior hauria mantingut l’espatlla d’una sola peça (húmer + escàpula). En canvi 
sembla que el radi s’aïlla mitjançant un ganivet (desarticulació), en alguns casos, i en d’altres ja 
s’ha documentat la secció transversal de la diàfisi valent-se segurament d’una eina tipus destraleta. 
Aquesta segona modalitat d’esquarterament hauria permès l’aprofitament del moll de l’os per a sopes 
o brous a partir de l’obtenció de parts més petites de carn i os.
Les estries transversals, fetes amb ganivet i localitzades a la zona del carp, mostren la separació del 
metacarp durant el procés d’esquarterament primari. De la mateixa manera, les primeres falanges 
presentaven traces longitudinals a la diàfisi, així com transversals tant a l’epífisi proximal com a la 
distal. Un tipus de marques que també es van documentar a les primeres falanges de l’extremitat 
posterior, i que evidencien el procés d’extracció de la pell.
La part més apreciada i més consumida en aquest moment és clarament la cuixa i Es separa 
de l’aparell pelvià (estries fines a l’acetàbul, al cap del fèmur i a la vora ventral de la tuberositat 
isquiàtica) segurament d’una sola peça. Sembla que en alguns casos la cuixa es divideix en dos 
parts. En primer lloc, la part superior, on també s’hi van localitzar diverses traces de descarnament 
a la diàfisi del fèmur que podrien estar associades al descarnament i/o al procés de desossat de la 
peça. Actualment aquesta peça s’anomena gigot i es pot cuinar sencera, desossada o amb filets. Les 
elaboracions més comuns són al forn, si és sencera, o a la brasa, si es fa a filets. En segon lloc, s’aïlla 
la tíbia, la part baixa de la cuixa, que s’hauria separat amb destraleta (tall sec a l’epífisi proximal de la 
tíbia). Actualment aquesta part s’anomena braó o “codillo” i és la més apreciada de la cuixa. S’utilitza 
per fer carn d’olla i també per als rostits.
Els garrons se separen amb un ganivet i es desarticulen per diverses zones properes al tars. Les 
estries es van localitzar a l’articulació distal de la tíbia, als diversos ossos del tars i a l’epífisi proximal 
del metatars.

Vilars III (425/400-390/375 aC)

Les úniques dades de què disposem per a l’ibèric ple provenen dels conjunts de la cisterna i han 
proporcionat poques dades al respecte, ja que tan sols s’han localitzat 6 marques de tall situades al 
crani, vèrtebres cervicals, húmer i fèmur (veure fig. 5.49). 
Les traces de destraleta les continuem localitzant a la base de les banyes i a les vèrtebres. Es 
continua utilitzant la tècnica de dividir l’esquelet en dos, tal com mostren els talls longitudinals al cos 
de les vèrtebres cervicals. 
La tendència sembla que segueix prioritzant el consum de l’extremitat posterior (húmer i tíbia) i la 
mandíbula. Les peces obtingudes en aquesta fase recorden més a les de Vilars I que a les de Vilars 
II, ja que no vam localitzar traces de l’acció de la destraleta i sembla que es prioritza la desarticulació 
de les parts. 
Hi hauria un consum majoritari del crani i de la cuixa, que sembla que se separa en dos parts, el gigot 
i el braó, al igual que en la fase precedent,. De totes maneres, les dades obtingudes per aquesta 

95. L’smalahove és un plat tradicional, pres normalment per Nadal, que es fa amb el cap d’una ovella. Se socarrimen la llana i la pell, es retira el 
cervell i es sala, de vegades es fuma, i s’asseca. Es cou el cap unes 3 hores i se serveix amb rutabaga i patata. L’orella i l’ull (una ració sol consistir en 
mig cap) es mengen normalment primer, ja que són les parts més greixoses i s’han de prendre temperades. El cap sol prendre’s de davant al darrere, 
seguint els ossos del crani.

96. A Itàlia el consum d’entranyes i òrgans interns és bastant comú. Entre les receptes més populars hi ha el cap fregit o estofat.
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Fig. 5.50 - Restitució teòrica de les peces obtingudes durant el proces d’esquarterament dels ovicaprins en les diferents fases. 
L’escala de grisos indica les parts amb més representació i per tant més apreciades. 

Fig. 5.50 - Restitució teòrica de les peces obtingudes durant el procés d’esquarterament dels ovicaprins en les diferents fases.
L’escala de grisos indica les parts amb més representació i per tant més apreciades.
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fase no les tindrem gaire en compte de cara al treball, ja que la poca representativitat d’algunes parts 
anatòmiques podria ser conseqüència dels processos tafonòmics i la modificació (fruit de possibles 
neteges de la cisterna) que haurien patit els conjunts deposicionals a l’interior d’aquesta estructura.

En totes les fases apareixen representats la majoria dels elements anatòmics, per tant sembla factible 
afirmar que tots els processos d’esquarterament (primari i secundari), especejament i consum de l’animal 
es durien a terme a l’interior de la fortalesa. 
Pel que fa als gustos i al tipus de processament de les carcasses, sembla que hi ha algunes diferències 
entre la primera edat del ferro i l’època ibèrica (fig.5.50) que podrien respondre a la introducció de noves 
eines que incorporarien noves tècniques, així com a canvis en els gustos i manera de cuinar els aliments. 
L’entrada a l’època ibèrica suposarà un consum més accentuant del crani, que es divideix en dos parts per 
un millor cuinat. L’aprofitament de la cuixa és major ja que en aquest moment sembla que s’aprofita en 
dos peces: la superior, més adequada per fer a la brasa o en rostit i la de baix, per a carn d’olla o al forn. 
En canvi, durant la primera edat del ferro s’hauria consumit preferentment sencera, a la brasa o rostida. 
L’espatlla, que també es molt apreciada, sembla que normalment es consumeix en dos peces, mentre 
que a la primera edat del ferro se n’ haurien extret tres. La resta de l’esquelet està molt poc representat. 
L’escàpula, per exemple, presenta valors molt baixos al llarg de les diferents fases. S’han identificat traces, 
tant al cos com a l’articulació, que suggereixen un procés de desossat sistemàtic d’aquesta part abans del 
seu cuinat. Aquesta acció és molt habitual tant en època medieval (Audoin 1987, 50) com en l’actualitat. 
També sembla que s’hauria practicat el sistema de la mitja carcassa ja des de la primera edat de ferro, 
documentat a partir dels talls longitudinals als cossos de diverses vèrtebres.
Tot i les diferències apuntades, també hi ha uns trets comuns al llarg de totes les fases. En primer lloc, hi 
ha un aprofitament preferent de les millors parts de l’animal (cuixa i espatlla). Aquestes són consumides al 
jaciment, ja que són les que presenten uns percentatges més elevats dins dels àmbits domèstics. En canvi 
l’escassa representació de l’esquelet axial (vèrtebres) podria respondre al fet que l’esquarterament primari 
i evisceració de l’animal no es durien a terme en el si de cada espai domèstic, sinó que podria haver-hi 
algun espai de majors dimensions, i potser d’ús més col·lectiu, on es practiquessin el sacrifici, les primeres 
tasques de neteja, la preparació de la carcassa i la redistribució de les parts més petites (cuixes i espatlles 
senceres que s’acabarien de preparar en cada espai domèstic). El que no podem afirmar és que hi hagués 
alguna persona especialitzada en dur a terme aquesta tasca ja que, si bé a nivell global sí que sembla 
haver-hi un sistema més o menys homogeni de tractament de les carcasses, no considerem que tinguem 
un nombre suficient de dades que ens permetin restituir de manera rotunda aquestes tècniques.
També s’ha pogut constatar l’ús de la destraleta durant la primera edat del ferro a partir, sobretot, de les 
traces longitudinals als cossos de les vèrtebres i als talls de les banyes. Les marques de tall trobades a 
la base de les banyes cal relacionar-les amb l’obtenció de la beina còrnia com a matèria primera per a 
l’elaboració d’objectes. La part òssia de la banya no se sol utilitzar com a matèria primera per a la indústria 
en os. En els ovicàprids, el tall de les banyes intervé probablement en el transcurs del tractament del 
cap97 un cop es aïllat de la resta de l’esquelet, segurament al final del processament. Les baines de banya 
d’ovicàprid es poden utilitzar per a l’elaboració de fundes de ganivet, o com a estoigs per guardar-hi coses. 
Encara avui dia hi ha alguns pastors que els utilitzen, tot i que ja són pocs els artesans que continuen el 
seu treball.

97. A finals del segle XIX als escorxadors de la Villette de Paris, el cap dels ovicàprids era processat a part respecte al tractament de la carcassa. Hi 
havia un especialista anomenat fraisier que era l’encarregat d’extreure les llengües i les galtes; i un altre, anomenat cabocheur, que era qui partia el 
crani per a la recuperació del cervell i posterior tallat de les banyes. Aquesta és la principal diferència respecte al tractament del cap dels bovins de 
gran talla (Forest 2000, 47).
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5.5.2 El processament dels suids
“Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi”.

“Si vols passar un bon gener, tingues un porc al saler”.
“El porc mort pel febrer, no sala bé”.

(Dites populars catalanes)
Vilars 0 (800/775-700/675 aC)

D’aquesta fase només hi havia 16 restes, de les quals només dos presentaven marques de tall. Les 
marques estaven a la zona del coll i de les costelles. Sobretot estaven reflectint el procés d’evisceració 
de l’animal i segurament la separació del crani. Per les poques dades disponibles no podem establir 
una valoració sobre la representativitat dels diferents elements anatòmics ni tampoc aproximar-nos 
al sistema de processament de les carcasses.
 
Vilars I (700/675-550/525 aC)

En total vam comptabilitzar 125 restes i 12 marques de tall, que se situaven principalment a les 
vèrtebres, costelles, pelvis i peus. En aquesta fase els elements anatòmics millor representats eren 
els de la zona pelviana, l’escàpula, el fèmur, la tíbia i el crani. Encara que totes les parts de l’esquelet 
hi eren presents.
Les traces sobre l’esquelet mostren els diferents moments de preparació i processament de la 
carcassa (fig. 5.51). En primer lloc, la secció de l’axis i les traces de desarticulació dels peus (marques 
a l’epífisi distal de la tíbia i la fíbula, així com a les epífisis proximals dels metatarsos) mostrarien 
l’esquarterament primari de l’animal, en què s’aïlla el crani, les mans i els peus. El crani no va lliurar 
cap traça en aquesta fase, en canvi, un parell de falanges primeres sí que tenien diversos talls al llarg 
de la vora lateral i dorsal de la diàfisi98. Aquestes marques podrien correspondre al consum dels peus 
de porc. Les estries fines fetes amb ganivet i localitzades a la zona medial dels cossos corresponen 
al procés d’evisceració de l’animal. 
Pel que fa a la columna vertebral, és bastant probable que en aquest moment es practiqués la divisió 
de la canal en dos. Això s’ha documentat a partir dels talls longitudinals que seccionaven el sacre, 
però sobretot s’ha comparat amb les dades procedents de les fossetes amb restes de porc (FS-263 
i FS-1026). Com que contenien individus sencers amb nombroses traces del seu processament, han 
servit per complementar les dades procedents dels conjunts de deixalles. 
Les estries fines, obliqües i paral·leles localitzades en alguns dels processos espinals de les vèrtebres 
toràciques, s’haurien fet amb un ganivet per extreure així tota la part del llom de l’animal. La part de 
la columna s’hauria dividit en diverses parts, com sembla suggerir el tall transversal que va seccionar 
una de les facetes articulars posteriors d’una vèrtebra lumbar. Quan arribem a la cintura pelviana i a 
l’extremitat posterior trobem evidències de la separació de tota la cintura en bloc (pelvis+fèmur+tíbia) 
a partir d’un tall profund i transversal, que secciona la cresta de l’ílium, i de les estries situades a 
l’epífisi distal de la tíbia. 

Vilars II (550/525-450/425 aC)

Aquesta fase va proporcionar un total de 547 restes, 40 de les quals presentaven marques de tall que 
ens permeten tenir una visió més aproximada del processament de la carcassa. 
En primer lloc, és interessant destacar les dos dents cremades parcialment en la seva cúspide99. 
Les cremades locals que afecten a incisives o canines, tal com passa amb els conjunts de Vilars, 
testimonien el cremat destinat a eliminar els pèls de la pell, just després del sacrifici (Meniel 2005, 9; 
Horard-Herbin et al. 2005, 77). Tradicionalment aquesta feina es feia cobrint el porc amb branques 
d’argelaga i/o palla i encenent-les.
El crani s’hauria desarticulat a l’alçada de l’occipital en algunes ocasions i a l’alçada de l’axis, en 
altres (fig. 5.51). Un cop aïllat el crani, s’hauria partit en dos parts, com suggereix la presència de 
talls longitudinals a la zona de l’os frontal. La secció longitudinal d’aquesta part se sol interpretar 
en les espècies de talla petita i mitjana com l’etapa necessària per a la recuperació del cervell. De 
fet, és una etapa necessària per cuinar tot el conjunt de la meitat del cap (Poplin 1986). Les traces 
sobre el crani de l’animal confirmarien la divisió del cap en dos meitats que es cuinarien senceres a 

98. Hi havia dos agrupacions, una a la part superior de la diàfisi i l’altra a la part central. Eren talls curts, transversals i no gaire profunds. També hi 
havia talls transversals a l’epífisi distal.

99. Corresponen a una canina inferior d’un jove adult i a una incisiva decídua d’un individu jove. Les dos se situen a la part nord de la fortalesa. Una 
està al sector 11/2A i l’altra, al sector 10/2 del carrer.



450

5.5 De l’animal a la carcassa, processament i consum 

0,1-5 %

5,1-10%

10,1-15%

> 15,1%

0 %

%NRD

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent

Sacre seccionat
longitudinalment.

fase Vilars I
súids
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i de les marques de tall aparegudes en els súids de la fase Vilars I i Vilars II.
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Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976

Fig. 5.51 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els súids de la fase Vilars I i Vilars II.
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la brasa o desossades, donant lloc a un tall que actualment s’anomena careta. Actualment la careta 
es fa a la brasa si és sencera, i també es pot fer a trossos per a estofats i plats al forn. El tall que 
secciona l’articulació de la mandíbula podria suggerir aquest procés de desossat de part del crani 
(Wijingaarden 1990,170). A més, aquesta part apareix neta de traces en la vora lateral. En canvi, 
sí que es van identificar quatre talls oblics a la vora lingual de la galta que posarien de manifest el 
procés d’extracció de la llengua (Wijingaarden 1990, 168).

La carcassa de l’animal s’hauria dividit en dos parts iguals tal com indiquen els talls longitudinals que 
han seccionat els cossos de diverses vèrtebres i del sacre (veure fig. 5.51). Un cop dividit l’animal 
en dos, s’hauria procedit a l’extracció del llom i al seu desossat, així ho indiquen les diverses estries 
localitzades a les articulacions de les costelles i als processos espinals de les vèrtebres toràciques. 
Les diverses estries localitzades a la vora medial de la cresta ilíaca suggereixen l’aïllament del sacre. 
Aquest tros s’anomena actualment magra de culata. 

L’extremitat anterior manté la peça de la paleta sencera (escàpula+húmer) tot i que presenta traces de 
descarnament a la diàfisi de l’húmer i unes estries a la vora lateral de la primera costella que podrien 
indicar el desossat i extracció de l’escàpula. Aquesta part actualment s’utilitza majoritàriament curada 
o salada, i en fresc s’utilitza desossada per fer-la rostida al forn. Seguint amb l’extremitat anterior, 
sembla que també obtenen el garró ja que hi ha moltes evidències de desarticulació del radi i l’ulna 
.Aquesta part té les mateixes aplicacions que el garró posterior i està compost d’una carn molt 
gelatinosa que actualment es cuina a la brasa o rostida al forn. També se sol conservar en salmorra 
per donar gust a estofats o brous. 

L’extremitat posterior s’havia desarticulat en diverses parts. En primer lloc, s’aïlla el fèmur amb un 
ganivet. Aquesta part és la que s’anomena pernil, la part superior de la cuixa podria haver-se salat i 
curat. Actualment, en fresc, s’utilitza per a l’elaboració d’escalopes i per fer rostits al forn.
La part de la tíbia també sembla que s’aïlla a partir de les traces documentades en les dos articulacions. 
D’aquesta part s’obté el que s’anomena garró del darrera. Finalment, també s’ha evidenciat l’obtenció 
dels peus del porc a través de les estries localitzades a l’epífisi proximal d’alguns metatarsos. Els 
peus de porc són molt apreciats per fer-los al forn o bullits. Actualment també se salen per utilitzar-los 
posteriorment per donar gust al brou i fer potatges. El processament de la pota posterior i l’anterior 
s’allunya del procés actual per a l’obtenció de la paleta i el pernil, en el qual ambdós mantenen les 
potes senceres (a la paleta l’escàpula es desossada). Malgrat tot, desconeixem quin tipus de sistema 
utilitzarien per a la conservació d’aquestes parts al llarg de l’any.

En aquesta fase també hi havia vuit ossos cremats parcialment (metacarp V, fragment de costella, 
extrem distal del cos d’un costella, diàfisi de tíbia, metacarp III, dos dents i una falange I). La majoria 
de les cremades apareixien en les zones dels extrems de l’os i tenien una tonalitat marró fosc i 
taques més fosques. Totes semblen traces d`haver cuinat aquestes parts a la brasa. Per exemple, 
les falanges i els metàpodes podrien suggerir que les mans i els peus de porc es feien a la brasa o 
rostides, com també s’haurien fet les parts de la cuixa de baix (és fa rostida o a la brasa quan es fa 
la part sencera tal com sembla evidenciar les marques de tall). Finalment les costelles, que s’haurien 
pogut fer en filets o bé coent primer la meitat del costellam en bloc i dividint posteriorment les parts 
a servir.

Vilars III (425/400-390/375 aC)

Les dades per a l’ibèric ple són molt escasses, amb un total de 58 restes de la cisterna i 4 per al 
carrer (sector 8/1). Només es van identificar diverses estries de descarnament a la vora cranial de la 
diàfisi d’un tíbia (fig. 5.52). Amb tan poques restes i amb només una traça no ens podem aventurar a 
valorar els models de processament de l’esquelet. 
Tot i les poques restes de què disposem, en les fases de Vilars I i Vilars III podem dir a grans trets que 
en totes hi apareixien representades totes les parts anatòmiques. Això demostraria que el consum 
i processat de totes les parts de l’animal es durien a terme a la fortalesa. De la mateixa manera, no 
s’ha pogut constatar la presència i/o absència de certes parts de l’animal que puguin fer pensar en 
la manufactura de productes carnis per a l’intercanvi. Tot fa pensar que es tractaria de deixalles de 
consum domèstic en què s’aprofita tot l’animal. Pel que fa a les tècniques i instrumental utilitzat, 
sembla que tenen una clara continuïtat, almenys entre la fase Vilars I (primera edat del ferro) i Vilars 
II (ibèric antic)ja que són les úniques que han proporcionat dades consistents. En aquest cas la 
destraleta s’hauria utilitzat principalment per seccionar l’espinada de l’animal en dos i per separar el 
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cap del tronc. La resta del procés d’esquarterament primari, destinat a extreure els peus i les mans, 
així com el secundari, s’haurien fet amb ganivet. Les parts millor representades són les de la cuixa 
i l’espatlla, que són les que tenen més carn. La part del crani també està molt ben representada i 
s’ha atestat el consum de la galta, la llengua i segurament la careta (fig. 5.53). Sobretot durant la 
fase Vilars II s’ha constatat un trossejament molt intens de l’extremitat posterior, cosa que hauria 
permès un major aprofitament per a estofats i rostits. En definitiva, la fase que ens proporciona més 
informació és la de Vilars II, però no hem pogut constatar canvis en els gustos entre períodes a causa 
del baix nombre de restes amb traces de la resta de fases.

Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976
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Fig. 5.52 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els súids de la fase Vilars III.
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Fig.5.53 - Restitució teòrica de les peces obtingudes durant el proces d’esquarterament dels súids en les diferents fases. 
L’escala de grisos indica les parts amb més representació i per tant més apreciades.Fig.5.53 - Restitució teòrica de les peces obtingudes durant el proces d’esquarterament dels súids en les diferents fases.

L’escala de grisos indica les parts amb més representació i per tant més apreciades.
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5.5.3 El processament dels bovins

Vilars 0 (800/775-700/675 aC)

D’aquesta fase només hi havia 6 restes òssies, que estaven compostes per fragments de pelvis, 
fèmur, metatars i ulna, i cap tenia marques de tall. Aquesta situació fa impossible la valoració de la 
representativitat dels diferents elements anatòmics i impossibilita qualsevol aproximació al sistema 
de processament de les carcasses.

Vilars I (700/675-550/525 aC)

Les 25 restes de boví tenien associades tres marques de tall. Igual que en la fase anterior, l’escàs 
volum de material i de traces fa difícil poder valorar quin processament es fa de les carcasses. Tot i 
així, podem dir que les dades de què disposem mostren uns majors percentatges en la mandíbula i 
en el fèmur. Les traces només apareixen en les primeres vèrtebres cervicals, segurament relacionat 
amb la separació del cap (fig. 5.54), i en les terceres falanges, segurament relacionat amb els 
processos d’extracció de la pell. 
Naturalment som conscients que aquestes dades poden estar molt influenciades pel reduït volum de 
material, que sens dubte pot ser la causa de la sobrerepresentació d’alguns elements i l’absència 
d’altres.

Vilars II (550/525-450/425 aC)

La fase que representa el període de l’ibèric antic comptava amb un total de 227 restes d’aquesta 
espècie. Aquest volum de restes va proporcionar un registre de 42 traces vinculades al processament 
de la carcassa.
La mandíbula és la que està millor representada i es distancia de la resta de l’esquelet. Aquesta 
part es desarticula del crani mitjançant un ganivet (fig. 5.54) i s’han trobat estries fines al procés 
coronoide i al coll de la mandíbula. D’aquesta manera la mandíbula s’hauria pogut aïllar per facilitar 
l’extracció la galta, una part molt tendra i melosa que actualment s’utilitza per fer sobretot estofats i 
també rostits. El crani també presentava la secció i separació de les banyes, amb talls contundents 
a la seva base. 
L’axis i l’atles tenien nombroses traces fetes amb ganivet i amb destraleta que reflecteixen el procés 
d’aïllament del crani. Les primeres vèrtebres cervicals també presentaven diversos talls longitudinals 
a la part interior del foramen, com si haguessin intentat tallar per la meitat els cossos però sense 
arribar a seccionar-los del tot. Aquestes marques podrien reflectir els processos de separació del 
crani o l’aprofitament de la part del coll, que actualment sobretot s’utilitza per fer estofats.
Les vèrtebres toràciques i lumbars no havien estat seccionades per la meitat, en dos casos 
presentaven l’eliminació dels processos transversos fets segurament amb una destraleta. Les petites 
estries localitzades al procés espinal de les vèrtebres toràciques, els talls transversals localitzats al 
cos d’algunes costelles i l’absència de traces a les seves articulacions, suggereixen que separaven 
la carn del llom de de l’os de la costella. Aquesta proposta s’assembla molt a la feta per Audoin i 
Marinval-Vigne (1987, 48) per a dos jaciment medievals. Actualment el llom de vedella amb os (zona 
de les vèrtebres toràciques) és una carn gairebé tan valorada com el filet i és d’on s’obté l’entrecot. 
En general és una carn molt magra, tendra i melosa i se sol fer a la planxa o a la brasa, desossada 
és molt apropiada per rostir. 
A les vèrtebres lumbars es van localitzar en dos ocasions talls a la vora ventral dels processos 
transversos. Aquestes marques són molt característiques i es podrien relacionar amb l’extracció de 
la peça que actualment s’anomena filet de bou. Aquesta part és potser la més apreciada del boví en 
l’actualitat, té la carn magra i molt tendra i se sol cuinar en petites peces i de maneres molt diverses.
També s’han documentat algunes costelles que tenien talls transversals en diferents altures del seu 
cos. Aquestes traces suggereixen que es podria obtenir el costellam, que actualment és fa a la brasa.
Referent a l’extremitat anterior, cal destacar que l’escàpula es pràcticament absent en el registre 
d’aquesta fase. Això suggereix que possiblement seria extreta deixant la part de carn de l’espatlla 
desossada. Amb relació a aquesta pauta trobem un bon exemple en uns conjunts del segle IV aC al 
jaciment de Lattara100 (Gardeisen 1999, 6-7). D’aquesta manera, tindríem la part superior de l’espatlla 

100. L’autora va atribuir les restes a les parts desestimades durant la fase d’esquarterament de dos bovins. Era una zona a l’aire lliure on suposadament 
l’animal s’hauria sotmès a un esquarterament primari deixant in situ els elements anatòmics extrets i rebutjats. És curiós constatar que en aquests 
conjunts, precisament, el que hi havia eren les escàpules i no la resta de l’extremitat. Això suggeria que els ossos absents haurien estat extrets 
juntament amb les masses musculars que els suporten (húmer, alguns fèmurs i tíbies, la part cervical i toràcica de la columna). Aquestes parts haurien 
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Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976
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Fig. 5.54 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els bovins de la fase Vilars I.
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Fig. 5.54 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els bovins de la fase Vilars I i Vilars II.
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desossada d’una banda. De l’altra, les traces de desarticulació a l’epífisi proximal i distal de l’húmer 
i les petites estries a l’articulació de l’ulna mostrarien l’aïllament d’aquest os. Aquesta part recorda 
una peça que trobem en l’actual sistema d’esquarterament anglosaxó (model extret de Davis 1995, 
25) anomenada clod i és molt adequada per guisats i rostits. Finalment, l’aïllament del radi i l’ulna 
(estries a l’articulació de l’ulna) actualment proporcionen un peça que s’anomena jarret. És una part 
d’aspecte irregular amb bastants nervis que conté una carn molt gelatinosa, adequada per a guisats, 
estofats i també per rostir.
L’extremitat posterior presenta diverses estries fetes amb ganivet, tant la zona de l’acetàbul com del 
cap del fèmur. La separació d’aquests dos elements anatòmics també s’hauria dut a terme a partir 
de la secció amb destraleta del cap del fèmur. Tant la tíbia com el fèmur tenen uns percentatges de 
representació força significatius, tot i que la manca d’estries a la tíbia ens impedeix poder definir 
millor quin espedaçament s’hauria fet d’aquesta part. 
La recuperació de la pell per a l’elaboració del cuir es va documentar gràcies a les múltiples estries 
situades a les parts proximals i distals del metatars, a l’epífisi proximal de la falange I i a l’epífisi distal 
de la segona falange. 

Vilars III (425/400-390/375 aC)

Si fem el sumatori dels conjunts de la cisterna i del sector del carrer 8/1, d’aquesta fase tenim 238 
restes de boví. Ara bé, només van aparèixer 13 marques de tall i totes als ossos de la cisterna 
(sector 7/1=9 i sector 7/3=4). L’absència de traces al carrer, sens dubte es devia a la poca quantitat 
de material que hi havia. D’altra banda, la representativitat dels diferents elements anatòmics cal 
prendre-la amb cautela ja que la cisterna presenta una dinàmica postdeposicional complexa que pot 
haver modificat significativament els conjunts deposicionals inicials.
Segons les dades disponibles, i a diferència del que passa en fases anteriors, aquí l’escàpula és 
l’element més ben representat, tot i que no s’hi ha localitzat cap marca de tall. En segon lloc, hi ha 
alguns ossos llargs (radi i fèmur) i la mandíbula, i finalment la tíbia i les banyes. La resta de l’esquelet 
també hi és present però amb percentatges molt més reduïts.
Si comencem per la zona cranial, vam documentar alguns talls fets amb destraleta a la base de la 
banya, tal com s’havia constatat en les fases anteriors (fig. 5.55). La mandíbula presentava traces de 
diferents moments del seu processament. Les estries a la vora caudal del procés condilar mostraven 
la desarticulació d’aquest element. Les 2 estries –curtes, profundes, paral·leles i obliqües– a la vora 
lingual, just darrera de M3, i els quatre talls profunds i oblics a la vora lingual de la galta, suggereixen 
el procés d’extracció de la llengua. L’aprofitament d’aquesta part és molt comú i està documentat 
en infinitat de jaciments protohistòrics. El tipus de cuinat que es fa d’aquesta peça és el fumat i el 
bullit. També s’ha observat un parell de talls que seccionarien la mandíbula transversalment, just per 
darrera de M3, i això també pot estar indicant el consum de la galta, que també sembla haver-se 
evidenciat durant l’ibèric antic.
A la zona de la columna tan sols s’ha documentat un tall oblic que secciona la vèrtebra en dos. Poca 
cosa podem dir ja que no sabem de quina vèrtebra toràcica es tracta.
El llevament cortical que hi ha a la diàfisi proximal del radi, i les estries transversals localitzades a la 
vora lateral de l’epífisi proximal, suggereixen l’aïllament d’aquesta part i el descarnament del múscul 
amb un ganivet més gran i afilat. La presència d’esques a l’os pot estar indicant la presència de nou 
utillatge més especialitzat per al tractament de les carcasses. 
A l’extremitat posterior s’han localitzat diversos talls, fets amb destraleta, que seccionen l’extremitat 
distal del fèmur. També s’ha vist l’acció d’un ganivet més gran a la zona de l’epífisi distal del mateix 
fèmur que mostra la desarticulació respecte a la tíbia. Aquest tipus de processament dividiria el jarret 
en dos parts. Les peces obtingudes recorden molt el model d’esquarterament, que les anomena 
nerveux de sous-noix (extremitat distal del fèmur) i jarret de derrière, que en català correspon al garró 
(la carn que envolta la tíbia) (Lignereux i Peters 1996, 86). El garró és una carn molt gelatinosa, ideal 
per a estofats i per fer al forn. Actualment també és fa a trossos per fer brou. També s’han localitzat 
diverses estries fines a l’astràgal que mostren el procés d’esquarterament primari en què s’extreuen 
les mans i els peus de l’animal desarticulant el metatars a l’alçada del tars. 
Els conjunts de la cisterna correspondrien a deixalles de consum, però sobretot als elements extrets 
del primer procés d’esquarterament com ara l’escàpula i el crani (banyes i mandíbula). L’esquelet 
axial, tot i que amb uns percentatges molt baixos, està plenament representat, això indicaria que tots 
els processos d’esquarterament i processament es durien a terme al jaciment. Malgrat tot, no podem 
afirmar que els conjunts de la cisterna siguin el reflex del processament de tot el jaciment ja que els 

estat distribuïdes i consumides, i els ossos restants, abocats en altres espais del jaciment (Gardeisen 1999, 6-7).
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conjunts presentaven algunes particularitats que l’allunyen dels típics perfils de deixalles de consum 
domèstiques. Tot apunta que s’hauria aprofitat l’últim moment d’aquesta estructura per avocar-hi tota 
mena de deixalles, tant alimentàries com de rebutjos varis.

Deixant al marge les dos primeres fases, que no van proporcionar suficient restes, les que corresponen a 
l’època ibèrica mostren que els consumidors de la fortalesa sacrificaven i preparaven ells mateixos la carn 
de boví. Pensem que l’entrada a l’ibèric ple hauria pogut introduir nou utillatge i al ganivet i a la destraleta 
que ja coneixien, s’hagués afegit un ganivet de carnisser que és el que hauria deixat una esca en un dels 
radis.
Pel que fa a la gestió de les carcasses, totes les fases presenten l’extracció de les banyes, algunes d’elles 
destinades a l’activitat artesanal, tot i que sembla que majoritàriament les eliminen (Jourdan 1976). Aquesta 
pràctica ja s’ha documentat en època romana (Lignereux i Peters 1996) i també en època medieval (Durand 
1990). Alguns autors consideren que l’extracció de les banyes es duu a terme en el mateix moment en 
què s’extrau la pell (Schmid 1972, Kraus 1992). En aquests casos les banyes quedarien associades als 
metàpodes i les falanges. Aquest no és el cas de la fortalesa dels Vilars, on no s’ha pogut identificar cap 
espai que es pogués destinar al treball de la pell, si tenim en compte aquests perfils de representativitat 
anatòmica. Les restes de banyes apareixen barrejades entre la resta de les deixalles de consum. Aquest 
fet suggereix l’aprofitament de la baina còrnia i, en canvi, la desestimació de la seva base òssia. Aquesta 
hipòtesi se sustentaria sobretot perquè no s’ha trobat cap suport ossi de banya treballat. El problema dels 
bovins, a diferència dels ovicàprids, és que el procés de separació de la baina és molt senzill un cop s’ha 
separat del crani, ja que es pot extreure per pressió i ,per tant, no sol deixar traces sobre l’esquelet (Forest 
2000). Malgrat tot, les estries laterals situades en alguns casos per sobre de la base podrien reflectir 
aquests moments previs a l’extracció de la baina. Les diverses funcionalitats d’aquesta part de l’esquelet 
podrien ser molt variades, com ara vasos, estoigs, instruments, fundes, etc.
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Fig. 5.55 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els bovins de la fase Vilars III.

Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976

Fig. 5.55 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els bovins de la fase Vilars III.
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També s’ha pogut constatar l’aprofitament de les pells per a l’elaboració del cuir al llarg de totes les fases i 
la possible utilització per a l’artesanat de metàpodes i radis, a partir dels talls longitudinals localitzats a les 
diàfisis de metàpodes, però també de radis. Aquests talls també és poden relacionar amb l’aprofitament del 
moll de l’os.
L’aprofitament carni de l’animal devia ésser complet, tot i que a partir de les traces només s’ha pogut fer 
algunes aproximacions teòriques d’algunes peces obtingudes (fig. 5.56). S’ha vist que hi havia talls més 
grans que corresponien a un esquarterament primari i secundari, però també s’han detectat traces de 
consum i del preparat de peces més petites per al cuinat que poden respondre a preparacions ben diverses, 
com ara el bullit, el rostit i la brasa. Naturalment aquest estudi s’ha fet a partir de diferents models actuals 
i d’estudis arqueològics d’època romana (Lignereux i Peters 1996), medieval (Audoin i Mirenval-Vigne 
1987) i protohistòrica (Gardeisen 1999). Naturalment el fet que moltes de les accions del processament no 
deixin signes sobre l’esquelet ha limitat en gran mesura poder oferir una visió global i detallada de tot el 
procés. Així i tot, hem vist que no es tracta d’un processament homogeni i pautat, sinó que respondria a les 
necessitats alimentàries de cada ocasió i a les mans que realitzessin aquesta activitat.
Les parts amb més contingut carni són les que arriben als diferents espais domèstics i, en definitiva, les que 
trobem a l’interior del jaciment. La poca representativitat de costelles i vèrtebres respondria a la mateixa 
naturalesa del processament. Segurament, per la talla de l’animal es faria necessari dur a terme la primera 
part del processament en algun espai ampli, ja sigui en les intermediacions de la fortalesa o en algun 
espai obert. Allà s’extraurien les diverses parts que es distribuirien pels espais domèstics amb peces més 
manipulables i/o més o menys llestes per al seu consum. En canvi, altres elements com les vèrtebres 
s’eliminarien ràpidament de la carcassa per facilitar el treball i rarament arribarien a la cuina de casa. Les 
costelles haurien pogut arribar enganxades amb les parts del llom. En definitiva, sembla una qüestió de 
sentit comú afirmar que el processament més gran de l’animal segurament es duria a terme en un lloc 
proper a les cases, però evidentment no dins l’àmbit domèstic ja que els reduïts espais no ho permetrien.
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Fig.5.56 - Restitució teòrica de les peces obtingudes durant el proces d’esquarterament dels bovins en les diferents fases. 
L’escala de grisos indica les parts amb més representació i per tant més apreciades.

Fig.5.56 - Restitució teòrica de les peces obtingudes durant el proces d’esquarterament dels bovins en les diferents fases.
L’escala de grisos indica les parts amb més representació i per tant més apreciades.
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5.5.4 El processament dels èquids
“Vas mencionar entre d’altres coses que uns quants dels germànics mengen cavall 
salvatge i encara més cavall domesticat. Sota cap circumstància has de permetre, 
sant germà, que això es dugui a terme”.

(Carta de Gregori III a Sant Bonifaci apòstol dels germànics al 732 dC)

Quan parlem de deixalles de consum, les restes de cavall són molt escasses, i inclús absents, en les 
dos fases de la primera edat del ferro101. Aquest fet evidencia que no era un animal que es consumis 
habitualment, però sí que sembla que es feia de manera puntual, tal com han evidenciat algunes marques 
de tall tant en el crani com en alguns ossos llargs.

Vilars II (550/525-450/425 aC)

L’ibèric antic comptava amb un total de 46 restes que suposa el 1,4% de la cabana animal. En aquest 
moment només es van identificar tres ossos amb marques de tall. Amb tan poques restes és fa difícil 
avaluar la significació dels percentatges obtinguts per a la representació esquelètica, però aquesta 
escassesa també parla per si mateixa i ens pot aportar algunes dades interessants. 
Les parts anatòmiques més ben representades són aquelles que contenen més carn (escàpula, húmer, 
pelvis, fèmur i tíbia), una dada bastant significativa. La resta de l’esquelet, o tenia uns percentatges 
molt reduïts (crani i metàpodes, falanges i costelles), o no estava representat (vèrtebres, carp i tars i 
sacre). Les marques de tall se situaven al crani, on s’hi va localitzar un tall profund, curt i longitudinal 
paral·lel a la vora dorsal de l’orbital, que podria evidenciar el procés d’extracció de la pell de l’animal 
(fig. 5.57). La resta de marques es van localitzar a l’epífisi distal del fèmur102 i a l’articulació de la 
patel·la103. Ambdues il·lustraven el procés de desarticulació del fèmur amb la tíbia.

Vilars III (550/525-450/425 aC)

El període de l’ibèric ple és el que més restes ha lliurat d’aquest animal en un context de deixalles 
de consum. Tanmateix, les 80 restes cal prendre-les amb precaució, ja que en definitiva sembla que 
totes pertanyerien a un mateix individu adult (4 anys aproximadament) abocat al sector 7/1 de la 
cisterna. Sobretot la part del crani i la mandíbula estaven molt fragmentades i per aquest motiu el 
total de restes és tan elevat, en comparació a les altres fases. A la representació gràfica només hem 
acolorit els ossos presents que corresponen als de les extremitats i crani. D’aquest conjunt només 3 
ossos presentaven marques de tall (fig. 5.57). 
El còndil occipital presentava diverses estries que evidenciarien la desarticulació del carni. L’extremitat 
anterior presentava un tall oblic que havia afectat tant a la ulna com a l’epífisi proximal del radi i que 
s’hauria fet amb destraleta amb l’objectiu de separar el radi de l’húmer.

El consum del cavall com a aliment al llarg de la protohistòria s’ha documentat a partir de treballs arqueològics 
realitzats en amplis territoris del que alguns autors han anomenat l’antiga Europa cèltica (p. e. Alberro 
2002). Les dades obtingudes mostren la presència de sacrificis, pràctiques rituals i enterraments de cavalls. 
En les comunitats rurals de l’època amb una economia de subsistència, el sacrifici d’un animal de gran talla 
hauria provocat una pèrdua econòmica important, i més si aquest animal tenia un forta càrrega simbòlica 
i social per aquesta comunitat. Aquest fet hauria afavorit que els sacrificis de cavalls es produïssin com a 
resposta a algun fet insòlit o a un moment de crisi. Tot i que no aprofundirem sobre aquest tema ara, ja 
que aquest apartat pretén analitzar el consum alimentari de les diferents espècies, sí que ens ha semblat 
interessant destacar que potser el consum d’aquest animal podria respondre a altres necessitats socials. 
Durant aquests períodes el seu consum ha anat estretament vinculat a pràctiques propiciatòries i rituals, 
i s’ha allunyat el consum de la seva carn del petit context domèstic i funcional per passar a una esfera 
més col·lectiva i simbòlica. Per citar alguns exemples de pràctiques sacrificials que implicaven el posterior 

101. Naturalment en aquest apartat no tindrem en compte les restes de fetus de cavall que sí que són presents al registre de la fase Vilars I. 

102. 6 estries fines, llargues i consecutives, però desorganitzades a la vora latreal, que s’haurien fet amb ganivet en el moment de tallar la inserció 
muscular de la fossa supracondilar per desarticular el fèmur de la tíbia.

103. 1 tall mitjà, semiprofund i oblic a la vora caudo-lateral de l’articulació de la patel·la. També s’hauria fet servir un ganivet contundent per 
desarticular aquesta part.
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Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976
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Fig. 5.57 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els èquids de la fase Vilars II.
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Fig. 5.57 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els èquids de la fase Vilars II i Vilars III.
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esquarterament de l’animal i consum, tenim l’asvamedha104 a l’Índia (Alberro 2002), l’October Equus105 a 
Roma (Duézil 1949), i el ritual cèltic irlandès106 d’inauguració reial (Schröder 1927). Aquest tipus de pràctiques 
també troben paral·lels en l’antic món indoeuropeu a Escandinàvia107 i a la península Ibèrica. Totes estan 
relacionats amb cultes aristocràtics i/o reials vinculats al prestigi i a la perpetuació d’una determinada 
estructura social jerarquitzada. Els sacrificis rituals d’èquids dels pobles indoeuropeus també es poden 
relacionar amb algunes de les pràctiques dels antics pobles mongols i altaics108. Els antropòlegs han intentat 
reconstruir el paper d’aquestes primeres cultures equines a partir d’estudis sobre alguns pastors nòmades 
de l’Àsia central, com ara els iacuts, els kirguís i els kamalucks. Aquests pobles nòmades, que fins fa poc 
conservaven moltes de les seves costums ancestrals, tenien fama de ser molt afectuosos amb les seves 
cavalcadures. Les seves cançons d’amor en parlaven i rarament maltractaven els seus animals. Això no 
obstant, res els impedia sacrificar les eugues més grasses en motiu de banquets que celebraven els herois 
i “els grans homes”. Tampoc els impedia servir la carn de cavall bullida i en forma de salsitxes als invitats 
de les bodes (Harris 2009, 110-111). En definitiva, el cuinat de la carn del cavall i el seu consum en forma 
de banquet ritual posseeixen analogies tant en les regions asiaticoaltaiques com en les cèltiques. Aquest 
tipus de consum de la carn de cavall en àmbit ritual el trobem en marcs territorials ben allunyats però que 
semblen trobar en la figura del cavall un símbol clarament vinculat al món aristocràtic.

A la fortalesa dels Vilars, el consum realment esporàdic d’aquest animal, la pràctica d’un ritual singular 
amb fetus de cavall constatada durant la primera edat del ferro i a l’ibèric antic, i el fet que només tenim 
representades les parts amb més quantitat de carn, d’una banda, i el crani, de l’altra, fa que resulti 
temptador vincular el seu consum a ocasions especials i/o rituals com les exposades anteriorment. El 
context cronològic i territorial sembla situar la fortalesa entre dos mons el d’una zona fronterera entre els 
influxos centreeuropeus i el de les noves puixances colonials de la costa. Per desgràcia, les poques restes 
disponibles per a les primeres fases de Vilars, que no han lliurat ni una resta de cavall, no ens permeten 
aportar llum sobre el seu consum durant la primera edat del ferro. Les primeres dades afloren durant l’ibèric 
antic i l’ibèric ple, on les poques restes aparegudes han lliurat marques de tall. El cas potser més interessant 
és el de l’ibèric ple, en què va aparèixer un mascle amb traces de desarticulació que possiblement hauria 
estat consumit. Es tractava d’un individu adult que presentava una calcificació important en l’articulació 
radioulnar, suggerint el seu possible ús com a muntura i/o tir.
Aquestes evidencies podrien estar mostrant la dualitat i la barreja d’influxos als quals hauria estat sotmesa 
la comunitat dels Vilars? Podrien també estar evidenciant l’aïllament de la fortalesa respecte als models 
simbòlics aportats pels colons fenicis i grecs fins ben entrat el període de l’ibèric ple? En tot cas aquests 
aspectes alimentaris seran contrastats més endavant a partir del registre de les pràctiques rituals que es 
practicaven a la fortalesa i que poc tenen a veure amb els cultes grecs i/o fenicis.

104. Aquest ritual en la seva època més arcaica estava consagrat a Indra, l’equivalent al Mart romà. Exemplifica el rol central del sacrifici en la 
religió dels antics indoeuropeus, es duia a terme a la primavera i estava encapçalat pel rei. El ritual consistia a sacrificar un semental escrupolosament 
seleccionat, cuinar les seves parts i distribuir-les per ser consumides de manera ritual per alguns dels assistents.

105. Aquesta festivitat tenia clars indicis d’un ritual indoeuropeu de sacrifici equí que Georges Duézmil va analitzar i comparar amb els ritus antics 
indoeuropeus de la Índia. En aquest, després de la celebració d’una cursa de cavalls, l’animal que estava situat al costat dret del carro vencedor era 
immolat i dedicat a Mart. El cap del cavall era adornat i exposat de manera que els veïns de diversos barris es disputaven la seva possessió. La sang 
del cavall es guardava fins al 21 d’abril, moment en què les Verges Vestals la barrejaven amb la sang de fetus de bovins a punt de nàixer que havien 
estat sacrificats sis dies abans. Aquesta barreja era distribuïda als pastors, que la utilitzaven per ruixar aes seus ramats.

106. L’extrema reverència que els antics pobles celtes tenien cap a la Naturalesa i tots els seus aspectes, ha portat molts autors a considerar que 
la religió i la mitologia d’aquests pobles estava fortament influenciada per un fort convenciment que la seva vida, futur i benestar depenien de la 
unió entre el rei i la terra. Aquesta unió s’establia mitjançant els rituals de selecció, confirmació i presa de possessió de cada nou rei. . Els actes 
d’entronització culminaven amb l’acoblament sexual del rei amb una noia o amb una euga blanca que posteriorment era sacrificada, esquarterada i 
consumida. Tot aquest ritual simbolitzava la unió del monarca amb la deessa sobirana del país. 

107. En els anys 1075-1076 el bisbe d’Hamburg-Bremen va poder observar personalment el temple on es celebraven rituals pagans i sacrificis 
culturals a Uppsala. En el seu tractat anomenat Gesta Hammaburgensis descriu com cada nou anys els habitants d’Escandinàvia celebraven una 
importantíssima reunió religiosa i social on es veneraven els deus Tor, Odí i Freyr. Entre diversos actes, l’autor descriu el sacrifici de nou cavalls. 
També existeixen testimonis en què se cita un banquet ritual on es consumia la carn del cavall sacrificat.

108. Koppers (1927) descriu també la presència de sacrificis d’èquids dedicats al deu solar no només en els indoeuropeus, sinó també entre els pobles 
altaics. Anderson (1999) parla del sacrifici equí associat específicament amb l’atorgament de la sobirania reial. En una altra obra Rachewilts (1981) 
fa referència a les cerimònies d’inauguració reial de Jamuya, on es sacrifiquen un semental i una euga, que són posteriorment trocejats, cuinats i 
distribuïts entre els presents.
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5.5.5 El processament dels lagomorfs
“Fills, conills pelats i a la cassola”.

(dita popular catalana).

El consum d’espècies salvatges a la fortalesa ha estat plenament constada al llarg de totes les fases. El seu 
consum, com s’ha comentat més amunt, era habitual i constituïa un complement a la dieta càrnia. Aquest 
recurs devia estar a l’abast dels pobladors, per la proximitat de zones boscoses i la facilitat amb què es 
cacen aquestes espècies (conill i llebre). 

Vilars 0 (800/775-700/675 aC)

Aquesta fase només va lliurar 9 restes de conill, 1 de llebre i 18 que van restar dins la categoria dels 
lagomorfs. El reduït nombre de restes no va lliurar cap marca de tall i l’únic que ens permet dir és que la 
majoria de l’esquelet estava representat, exceptuant les parts més petites i costelles, que tenen un grau 
de fragmentació molt més elevat. Com que les terres no s’havien tamisat, és molt possible que aquestes 
mancances s’expliquin per la no-recuperació, més que per la seva absència en el conjunt deposicional 
original (fig. 5.58).

Vilars I (700/675-550/525 aC)

Les restes estaven compostes per 52 ossos de conill, 3 ossos de llebre i 41 que van restar dins la categoria 
dels lagomorfs. Tot i que els conjunts tenien representades pràcticament totes les parts anatòmiques de 
l’animal, només dos ossos mostraven traces evidents de manipulació de l’esquelet (fig. 5.58). En primer 
lloc, la tíbia, que era l’element més ben representat, tenia estries fines tant a la seva epífisi proximal com 
distal. Aquestes podrien estar relacionades amb el consum alimentari de l’animal. En segon lloc, també 
es va localitzar una estria fina a l’epífisi proximal d’un metatars, que estaria relacionada amb el procés 
d’extracció de la pell. Els conills, més enllà de fornidors de carn, tenen una pell molt fina i apreciada, 
que també s’hauria aprofitat. Aquesta pràctica es pot evidenciar tant a partir de les marques com de la 
manca de falanges i/o metàpodes109. 

Vilars II (550/525-450/425 aC)

Per a l’ibèric antic disposem de 261 restes de conill i 18 de llebre. Tot i el volum important de restes 
només, es van poder documentar 4 ossos amb marques de tall (fig. 5.59). Aquest fet pot estar relacionat 
amb els patrons de consum d’aquest animal, que es pot cuinar sencer a la brasa o rostit i es pot menjar 
amb les mans. Tanmateix, l’húmer, el radi i la pelvis presentaven estries en les seves articulacions, que 
suggereixen la desarticulació de les extremitats. Aquest fet podria estar evidenciant un altre tipus de 
cuinat, com l’estofat o l’elaboració de potatges per als quals és necessari un preparat i especejament 
previ de les parts de l’animal.

Vilars III (425/400-390/375 aC)

De la fase corresponent a l’ibèric ple només tenim tres restes de conill (una al sector 7/1 i dos al sector 
7/3) que procedien de la cisterna. Per l’escàs volum de mostra, cap tenia marques de tall. Ara bé, aquest 
fet no té perquè voler dir que en aquest moment hi hagués un descens de l’activitat cinegètica, ja que els 
conjunts tancats de la cisterna podrien correspondre a abocaments puntuals d’algunes deixalles en els 
últims moments del seu funcionament. Aquest fet fa que difícilment se’n puguin interpretar els conjunts 
com a representatius del consum global de la fase. 

109. De totes maneres, cal ser prudents pel que fa a la representativitat dels ossos petits, com les falanges i els carps, ja que en jaciments on no es 
pot practicar el tamisat de tots els sectors, aquestes peces es poden escapar a l’ull nu i perdre’s fàcilment.
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fase Vilars 0
lagomorfs

Fig. 5.5_16. Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els lagomorfs de la fase Vilars 0.

Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976
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Fig. 5.58 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els lagomorfs de la fase Vilars 0 i Vilars I.
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Fig. 5.59 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els lagomorfs de la fase Vilars II.

Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparèe des mammifères, T1, èd. Vigot, 1976

Fig. 5.59 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els lagomorfs de la fase Vilars II.
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5.5.6 El processament dels cèrvids

Aquesta espècie ha aparegut de manera molt esporàdica al llarg de totes les fases, essent inclús absent en 
algunes d’elles. El seu consum hauria estat molt puntual i la seva caça vinculada a activitats simbòliques 
i/o aristocràtiques, tal com s’ha comentat més amunt (veure punt X). El fet que en la majoria dels casos hi 
hagi una baixa representació dels elements anatòmics de l’esquelet postcranial, i els alts percentatges de 
representació de banyes i metàpodes, suggereixen un consum prioritari de la matèria primera procedent de 
l’esquelet de l’animal. D’aquesta manera rares vegades arribaria l’animal mort a la fortalesa, on en canvi sí 
que serien força habituals les peces de muda de banya per a l’aprofitament artesanal. Així i tot, la presència 
d’alguns pocs ossos de l’esquelet postcranial, com ara vèrtebres i ossos llargs, ens permeten apuntar una 
activitat cinegètica anecdòtica i puntual. El que no podem inferir a partir d’aquest escàs nombre de restes 
són els patrons d’esquarterament o si, tal i com apunten alguns autors (p. e. Honrard Herbin et al. 1995, 79), 
aquest mamífer salvatge de talla gran podria haver estat eviscerat i esquarterat (en grans talls) en el mateix 
indret on hauria caigut mort. D’aquesta manera només haurien arribant al jaciment les parts potencialment 
consumibles i això reduiria encara més la presència d’aquesta espècie en el registre arqueològic.

Primera edat del ferro

La fase Vilars 0 no va proporcionar ni una sola resta. Les primeres dades les hem de buscar a la fase 
Vilars I, en què el nombre també és molt escàs, amb només 5 restes i cap marca de tall. Les restes 
estaven compostes per una dent, un vèrtebra, una costella, un radi i un metàpode. Així doncs, tot i que 
de manera molt esporàdica, aquesta espècie es caçaria i se’n consumiria la carn.

Vilars II (550/525-450/425 aC)

En aquest cas, tot i el volum global de la mostra d’aquesta fase, només van aparèixer 12 restes de 
cérvol i una de daina. En aquest moment podem dir que principalment les restes de cérvol que arriben al 
jaciment són en forma de banya, que segurament s’hauria recol·lectat en els boscos properes durant la 
tardor, moment en què els cauen les banyes als mascles. Algunes restes de radi, crani i vèrtebra lumbar 
suggereixen, tanmateix, que aquest animal també s’hauria caçat de manera molt puntal en aquesta 
fase. L’única marca de tall localitzada era un tall transversal, fet amb destraleta, a la base de la banya 
(fig. 5.60).

Vilars III (425/400-390/375 aC)

La zona de la cisterna és la que va lliurar el nombre més important de restes de cérvol, sobretot en forma 
de banyes senceres o gairebé senceres. Tot i que la majoria de les traces corresponien a processos 
d’extracció de les parts de la banya per a l’elaboració d’eines (fig. 5.60), també hi havia altres marques 
distribuïdes entre vèrtebres i algun os llarg que evidenciaven el consum carni d’aquest animal. En primer 
lloc es van localitzar talls profunds en una vèrtebra cervical, que es podrien relacionar amb el procés 
d’esquarterament primari en què es faria el primer especejament de la carcassa. Una de les vèrtebres 
lumbars presentava dos estries fines a la vora lateral del procés espinal, que estarien relacionades 
amb l’extracció dels filets de la zona lumbar. Finalment també es va localitzar un tall transversal, fet 
amb destraleta, a l’epífisi proximal del radi. L’ulna també tenia una estria fina i obliqua a la vora lateral 
de la seva l’articulació. Aquestes dos últimes marques estarien destinades a la desarticulació del radi i 
l’húmer.
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Dessin: J.G. FerriÈ (2005), modifiÈ d'aprËs "Cerf"

Fig. 5.60 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat), 
i de les marques de tall aparegudes en els cérvids de la fase Vilars II. A la part inferior representació

de les banyes aparegudes a la cisterna (zona 7).
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Fig. 5.60 - Representativitat del diferents elements anatòmics de l’esquelet, a partir de l’NRp (ponderat),
i de les marques de tall aparegudes en els cérvids de la fase Vilars II. A la part inferior representació

de les banyes aparegudes a la cisterna (zona 7).



468

5.5 De l’animal a la carcassa, processament i consum 

5.5.7 Marques de tall en fetus animals

Ja s’ha comentat anteriorment la importància i representativitat que tenen les restes fetals en el registre 
faunístic de la fortalesa (veure apartat 5.2.1, punt 2) ja que són presents en pràcticament tots els sectors 
i fases. També representen les espècies de la tríada i apareixen barrejades entre les deixalles de consum 
sense connexió anatòmica. El més curiós del cas és la localització de dos restes de fetus amb marques de 
tall. La primera era una costella procedent d’una capa sobre l’enllosat del paviment (nivell d’ocupació, UE 
4209) del sector 4/4 de la fase Vilars II (fig. 5.61) que presentava un tall oblic a la base del cos. La segona 
es va localitzar en un coxal de porc localitzat al primer nivell de paviment de la fase Vilars I (UE 4618, 
P-364) del sector 4/10. En aquest cas presentava un tall profund i transversal que havia seccionat la cresta 
de l’ílium.
Les restes no van aparèixer en nivells de reompliment, provenien de les fases Vilars I i Vilars II, i van ser 
localitzades al barri sud, barrejades entre les deixalles de consum i amb marques de tall. Estem davant 
d’evidències que apunten al consum d’individus en estat fetal?

Fins al moment no hem pogut constatar, a nivell arqueològic, aquest tipus de pràctiques de consum. En 
canvi, si ens remetem a la disciplina etnogràfica i antropològica veiem que, segons llocs i èpoques, els 
fetus han estat considerats com a plats deliciosos. Tenim exemples en els fetus de rosegadors (Contreras i 
Gracia 2005, 45). D’altra banda, a l’Índia es menja el Kutti pi-un (fetus de cabra), un plat que es considera 
que té unes propietats medicinals per a les dones embarassades i també que és beneficiós per a les 
persones amb tuberculosi o mal d’esquena (extret de la web Nathional Geogaphic News). A Bolívia i Perú 
també es produeixen sacrificis de fetus de llama a la Pachamama durant els mesos d’estiu. També tenim 
l’exemple del Balut (embrió d’ànec) a Laos i Cambodja, que es bull amb vida, es menja amb la closca, i és 
considerat un menjar exquisit i molt apreciat.

fig. 5.61 - La fotografia de l'esquerra mostra diverses restes fetals de la UE 4618 on es pot apreciar la varietat de tàxons presents.
Les dos fotografies de la dreta corresponen a la costella de la UE 4209 amb marques de tall.

Fig. 5.61 - La fotografia de l'esquerra mostra diverses restes fetals de la UE 4618 on es pot apreciar la varietat de tàxons i edats presents.
Les dos fotografies de la dreta corresponen a la costella de la UE 4209 amb marques de tall.

5.5.8 Altres aprofitaments de l’esquelet de l’animal: els objectes en os

Els elements i/o objectes efectuats amb os són molt escassos, un fet que sens dubte estaria vinculat al 
desenvolupament de la metal·lúrgia i, per tant, als avenços i avantatges de les eines fetes amb metall. 
D’aquesta manera, els estris amb os quedarien relegats a funcions més passives, com ara emmanegaments, 
peces ornamentals i aplics, entre d’altres.

Un dels elements més característics que s’ha trobat han estat els caps de fèmur de boví perforats (fig. 5.62; 
1-4). Aquestes peces han estat documentades en altres jaciments contemporanis de la zona celtibèrica, 
com per exemple el de la Hoya, a Alava (Llanos 1983, Caprile 1986), Castilfrio de la Sierra, a Sòria (Taracena 
1929) i El Navazo, a Sòria (Galán 1980), Carretelà (Albizuri i Colomer 2001), entre d’altres. La funcionalitat 
d’aquests objectes no està clara, alguns autors parlen de fusaioles, amulets, botons i aplics (p. e. Liesau i 
Blasco 1999, 135, Taracena 1929, fig. 6, Galán 1980, fig. 6).
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Fig. 5.62 - Objectes en os de la fortalesa dels Vilars.
Fig. 5.62 - Objectes en os de la fortalesa dels Vilars
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Fig. 5.63 - Objectes en os de la fortalesa dels Vilars.
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9:Diàfisi distal de mètpode polida (UE 15004). Molt probablement utilitzada com a manec d’un petit punxó metàl·lic. Aquest  objecte fou trobat
dins l’estrat d'argila marró/verda, encara remogut, identificat en el conjunt del carrer (Vilars 0). 10a:Vista de la part interior d’una Nansa d’Ivori 

procedent de la UE 10028.  Aquesta UE corresponia a una Neteja empedrats entre la part consolidada (maig 2004) i la poterna. Al nord dels 
sectors 6/39, 6/40 i 6/41 (fase Vilars I). Aquesta peca va ser restaurada al laboratori de restauració de la universitat de Lleida i les fotografies són 
obra de Xavier Goñi, responsable del Servei de reproducció i imatge de la universitat de Lleida. 10b:Vista de la part externa. 10c:Vista de detall 
de la part externabde la nansa. 11: Agulla d’os fet a partir d’un fíbula de porc. Aquest objecte fou trobat en els nivells superficials de la zona 4, 

però finalment es va contextualitzar dins la fase Vilars II. 12: banya de cérvol amb perforacions procedent de l’espai central (zona 6, fase Vilars II).
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Fig. 5.63 - Objectes en os de la fortalesa dels Vilars 
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La resta d’objectes corresponen a puntes de banya de cérvol polides i arrodonides (fig. 5.62, 6- 6), a una 
diàfisi de metatars d’ovicàprid segurament utilitzada com a suport o emmanegament d’algun petit punxó 
metàl·lic, i per acabar, a un fragment de coll d’escàpula d’un animal de talla gran (fig. 5.62; 8) amb un polit 
força característic a la punta, de difícil interpretació. A nivell etnològic havíem observat una usura similar a 
la zona del llac Titicaca en la seva part peruana. En concret es tractava d’un fragment d’escàpula d’alpaca 
utilitzat per premsar les fibres dels teixits elaborats amb els telers. Ara bé, no era una peça habitual, ja 
que generalment les dones d’aquesta zona utilitzen els metàpodes d’aquests animals per desenvolupar 
aquestes tasques. De fet, som conscients de la distància cultural, espacial i cronològica que separa ambdós 
objectes, i per tant, no podem afirmar amb seguretat que l’objecte de Vilars tingués aquesta funcionalitat.
Però els objectes més excepcionals van ser una agulla d’os elaborada a partir d’una fíbula de porc i una 
nansa o aplic d’ivori trobat a la zona del carrer nord (zona 10). Aquesta última peça, de la fase Vilars I (ibèric 
antic) (fig 5.63,10-11), formaria part d’un objecte o element més gran i possiblement d’importació. 
Finalment els sectors centrals de la zona 6, corresponents a la fase Vilars II, van oferir-nos una peça 
elaborada en banya de cérvol (fig. 5.63, 12) que presentava dues perforacions consecutives, polides i 
rebaixades. En realitat correspondria a un objecte no acabat i desestimat. Inicialment vam trobar-li certes 
semblances amb els objectes en banya interpretats com a arnesos de cavall. Gautier (1990, 150) va recollir 
alguns d’aquests objectes al jaciment prehistòric de Direiwka (Ucraïna) i al d’Eke, a Bèlgica (bronze final/
primera edat del ferro). Altres exemples més propers els trobem al jaciment de la primera edat del ferro 
de Peñas de Oro, a Alava (Llanos 1983, 88), on van aparèixer dos peces, també en banya de cérvol, 
interpretades com a arnesos de cavall. Tanmateix, i pel que fa a la peça de Vilars, el fet d’estar davant 
d’una peça inacabada no ens permet poder afirmar que aquest objecte s’hagués creat inicialment amb 
aquest objectiu. En tot cas, volem deixar constància de l’existència d’alguns paral·lels que presenten trets 
morfològics, cronològics i espacials propers a l’objecte exhumat a la fortalesa.
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5.6 L’alimentació càrnia a la fortalesa
“Nosotros nos comemos los ricos cardillos y la deliciosa verdolaga, y ellos se 

comen el apestoso jamón y el asqueroso chorizo”.

   Paraules extretes dels obrers de la campiña cordovesa 
   (extret de Martínez Alier 1968, 94)

Històricament l’alimentació ha estat molt vinculada al prestigi social. Les diferents maneres d’alimentar-se 
poden constituir un mitjà d’afirmar el propi estatus en front dels altres, inclús d’adquirir prestigi (Contreras i 
Gracia 2005, 259). Per exemple, la discrepància entre noblesa i camperols a l’Anglaterra medieval podria 
exemplificar-se mitjançant el contrast dels seus consums alimentaris. Mentre que els pobres sobrevivien a 
base de pa, formatge i altres àpats frugals, els nobles i terratinents disfrutaven d’àpats consistents en vint o 
treta plats, la majoria d’ells a base de tot tipus de carns (Tannahill 1977). Un contrast similar, tot i que més 
contemporani, és el que expressa la cita superior, que plasma les declaracions dels obrers de la campiña 
cordovesa durant els anys seixanta, quan contraposen la seva alimentació a la dels señoritos. 
Pel tema que ens toca treballar aquí pretenem detectar, si és el cas, aquestes manifestacions socials a 
través del consum preferencial d’un producte alimentari molt valorat en l’antiguitat, la carn, el consum 
diferencial de la qual pot amagar i dibuixar diferències socials incipients en el si d’una societat i/o comunitat. 
Històricament, en societats estratificades, l’accés a la carn ha constituït un indicador de benestar i inclús 
de poder (Contreras i Garcia 2005, 262), potser perquè ha estat un bé escàs en la majoria de societats i 
períodes històrics. Aquest fet és el que faria que el seu consum més aviat es reservés a certes festivitats o 
moments de l’any, i el faria un aliment de baixa influència en la nutrició quotidiana.

Fins ara havíem analitzat els percentatges de representació dels diferents tàxons, la gestió ramadera i els 
processos d’aprofitament de la carcassa de l’animal. Les dades obtingudes ens havien permès constatar els 
canvis de tendència al llarg dels diferents períodes. Però quin era realment el consum quotidià a la fortalesa? 
Tots els seus habitants tenien el mateix accés als recursos càrnics? Hi havia espècies més valorades que 
unes altres? Eren consumides en ocasions especials o en funció de la estatus social? Podem identificar 
a partir d’un suposat consum diferencial la funcionalitat d’un espai? Les preguntes podrien continuar fins 
a l’infinit però el que està clar és que només una anàlisi mircoespacial dels diferents àmbits ens permetrà 
esbrinar el paper que jugaven les diferents espècies tant a nivell alimentari com social. 
Si podem detectar un consum diferencial en els diferents espais, això ens permetrà, d’una banda, 
aportar noves dades relacionades amb la seva funcionalitat, i de l’altra, ens ajudarà a establir quin tipus 
d’organització social acollien.

Aquest apartat s’organitzarà, doncs, al voltant de 4 eixos que ens permetran identificar els perfils i/o pautes 
de consum en alguns dels seus sectors:

5.6.1 La distribució de les restes i els criteris estadístics de selecció dels espais.
5.6.2 La distribució i la representativitat de la tríada. 
5.6.3 La distribució de les edats. 
5.6.4 La distribució de les parts anatòmiques. 
5.6.5 La distribució dels agents tafonòmics de primer nivell (cremats, mossegats i marques de tall).

 
Naturalment aquests resultats també es complementaran amb altres dades arqueològiques, com ara el 
tipus d’arquitectura dels espais (simples o compartimentats), la riquesa del mobiliari associat (elements 
metàl·lics, vasos ceràmics, eines en os, eines en sílex, etc.), així com l’absència o presència de determinades 
estructures domèstiques i/o elements singulars (llars, banquetes, fossetes, etc.).

5.6.1 La distribució de les restes i els criteris estadístics de selecció dels espais per 
a la comparació

En un abocador on apareguessin barrejades les diverses deixalles provinents dels espais del jaciment seria 
impossible poder constatar si existeixen règims alimentaris diferenciats. Però quan es disposa, com és el 
nostre cas, de conjunts faunístics enterrats en els espais domèstics i que clarament es poden associar a les 
habitacions, podem valorar si rebel·len diferències d’ordre social (Vigne et al. 2005, 176).

Tot i la disponibilitat d’un gran nombre de sectors amb conjunts faunístics, si es pretén dur a terme una 
anàlisi sobre el tipus de consum en aquests espais caldrà abans fer una selecció d’aquells que ofereixen 
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sectors NR fauna NRD fauna 

sectors NR fauna NRD fauna 

sectors NR fauna NRD fauna 
4/12 2 1

4/1 54 42

4/4 27 10
4/14 10 8

4/2 93 41

4/5 340 204
4/15 2 1

4/3 12 7

4/8 21 14
4/16 31 19

4/6 4 2

4/9 266 33
4/19 21 19

4/7 726 9

4/18 346 139
4/20 2 2

4/10 218 160

4/24 22 77
4/21 59 38

4/17 152 102

4/25 16 40
4/22 26 24

4/? 149 117

5/1 28 30
4/23 4 3

5/4 15 15

5/2 70 13
5/5 16 13

11/4 11 9

5/3 7 15
11/25 3 3

11/9 50 34

6/3 78 54

11/10 3 0

6/4 563 414

11/14 43 25

6/5 156 71

11/28 27 22

6/6 83 72

11/29 72 47

6/7 275 167
6/9 57 45

6/10 133 110
6/12 100 73
6/13 191 145
6/17 70 47
6/18 25 11
6/20 27 6
6/21 53 34
6/22 5 4
6/23 141 98
6/32 156 131
6/33 102 86
6/34 20 16
6/38 129 79
6/39 136 102
6/40 13 12
6/41 29 27
6/42 26 25
10/2 89 78
11/2 315 158
11/3 417 295
11/4 20 13
11/5 109 75
11/6 65 51
11/7 12 9

11/10 34 16
11/11 85 54
11/12 26 19
11/13 9 5
11/24 56 36

Vilars 0

Vilars I

Vilars II

Fig. 5.64 - Distribució dels conjunts a partir de l’NR i l’NRD de fauna per sectors i fase.

unes dades més sòlides i significatives. En definitiva, partim de la base de que els conjunts disponibles 
poden reflectir la tendència del consum a un nivell més microespacial. Però tots els sectors han preservat 
les conseqüències materials del consum que s’hi practicava? Les acumulacions de fauna són fruit d’una 
acció social intencionada o pel contrari les seves formacions són fruit de l’atzar, i per tant, no ens poden 
proporcionar informació sobre aquests aspectes?

El primer que cal fer és analitzar la distribució i volum dels conjunts en els diferents espais. Les variables 
utilitzades han estat l’NR i l’NRD (fig. 5.64). El primer ens permet veure el volum global de restes extret 
de cada espai. El segon expressa el volum de dades disponibles i susceptibles d’ésser classificades 
i comparades (taxo, os, edat, etc.). Una eina molt útil i gràfica són els historiogrames (fig 5.65), que 
ofereixen una imatge intuïtiva dels volums presents en cada sector al llarg de les diferents fases. Els sectors 
de la fase Vilars 0 presenten uns conjunts molt més reduïts i homogenis, que no superen les 59 restes en 
cap cas. 
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Aquest fet evidencia la manca d’informació de què disposem, d’una banda, i la poca superfície excavada, 
de l’altra. En segon lloc, la fase Vilars I ja mostra uns conjunts més amplis i una major representació de 
la zona 11 (barri nord), però per contra continua l’absència d’informació procedent de l’espai central. No 
obstant això, en aquest moment ja es comencen a detectar diferents forquilles quantitatives en amb alguns 
sectors que ja presenten conjunts importants (4/7, 4/10, 4/17 i 4/?), mentre que la gran majoria continua 
exemplificant la tendència habitual de quantitats molt minses de materials. Finalment, la fase Vilars II és la 
que presenta un corpus més important de dades. En aquest moment, tot i que la majoria de sectors continua 
tenint un nombre reduït de restes, es produeix un augment dels espais amb volums més importants de 
materials (4/5, 4/9, 4/18, 6/4, 6/5, 6/7, 6/10, 6/13, 6/23, 6/32, 6/38, 6/39,11/2 i 11/3).

Fig. 5.65 - Historiograma on s’hi representa la quantitat de l’NR dels conjunts de cada sector. En blau, els de la fase Vilars II; en vermell, els de 
Vilars I i en verd, els de Vilars 0. L’eix x mostra l’NR brut i l’eix y la freqüència d’aparició de cada quantitat.

Un cop realitzats els historiogrames, els gràfics de probabilitat normal suposen una altra eina gràfica per 
comprovar si un conjunt de dades pot considerar-se procedent o no, d’una distribució normal i ,per tant, si la 
causa de la variabilitat observada es una acció intencional. Ara compararem en un mateix gràfic les dades 
observades (eix y = NR per a cada sector) amb les dades teòriques que s’obtindrien en una distribució 
normal amb la mateixa mitjana i la mateixa desviació estàndard (eix x) (veure fig. 5.66 gràfiques QQ). En 
el nostre cas sembla evident que totes les fases mostren una distribució que no coincideix amb la normal, 
ja que els punts (l’NR de cada sector) no s’alineen ni es concentren al voltant de la línia recta. A més, les 
cues de la distribució, és a dir les diferències extremes en relació a la mitjana, són massa nombroses i a 
més no són simètriques. 
Tot i que en moltes ocasions l’ús d’aquests dos primers elements d’estadística unidimensional haurien 
d’ésser suficients per saber si la distribució observada és resultat d’una acció intencional o no, no sempre 
ha d’ésser així, i menys quan ens movem amb conjunts i dades arqueològiques. Per tant necessitarem 
proves més sòlides i fiables. 
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Fig.5.66 - La gràfica superior representa els valors de la fase Vilars 0; la central, de la fase Vilars I i la inferior, de la fase Vilars II.
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En aquest cas aplicarem en primer lloc el test de Shapiro-Wilk que limita, però, aquesta verificació a la 
seqüència de dades de la fase Vilars II110. El que fa aquesta prova és calcular la probabilitat que la següent 
hipòtesi nul·la sigui certa (Barceló 2007, 63) (fig. 5.67):

H0: les dades observades es distribueixen “normalment”, és a dir, que el 68% estan a costat i costat de la mitjana (a 
1 desviació estàndard), i que hi ha molt pocs conjunts molt grans o molt petits (només un 5% de les observacions se 

situen a més de 2 vegades la desviació estàndard).

Els resultats del test aplicat als 45 sectors de la fase Vilars II ofereixen un valor de probabilitat de la 
hipòtesi de normalitat molt baix111 (p=0,000000), i això està indicant que aquesta distribució no és normal i, 
per tant, no intencional. 

Tests de Normalitat Shapiro-Wilk p (normal) chi2 p (normal)
n. sectors = 45 0,7685 0,000000 7,53 0,000605

Fig. 5.67 - Resultat dels tests estadístic de probabilitat per a la fase Vilars II.

L’última prova utilitzada serà el test del Chi2, que ens permetrà contrastar els resultats de l’anterior prova 
per tenir uns resultats més sòlids i segurs. A diferència de la prova Shapiro-Wilk, el chi2 ens permet veure si 
les dades es distribueixen de manera uniforme. En aquest cas sembla que el test del Chi2 pot ser enganyós 
ja que els valors de probabilitat de la hipòtesi nul·la és inferior a 0,05 (p= 0,00060), i per tant està indicant 
que les dades són significativament diferents respecte a una distribució uniforme (normals). Però tal com 
apunta Barceló (2007, 68), això no vol dir que sigui normal com ho posa de manifest la baixa probabilitat 
oferta pel test Shapiro-Wilk de més amunt. Però per què aquesta sèrie de dades que tenim no és normal? 
En general, les dades no es distribuiran normalment quan els valors no hagin estat generats per un mateix o 
únic procés. Tot i que la nostra hipòtesi de partida és que allò que ha estat trobat en un mateix lloc de l’espai 
i que prové d’un mateix moment cronològic s’ha format o deformat pels mateixos processos causals i, per 
tant, hauria de mostrar una certa homogeneïtat, no és el que semblen evidenciar els resultats obtinguts 
fins al moment. En aquests casos és molt probable que s’hagin pogut barrejar en un conjunt resultats 
de diversos processos. Aquest tipus de distribucions s’anomenen mescla o distribució composta i fan 
referència a una distribució contaminada, ja que provenen de la barreja d’un procés intencional amb altres 
processos que deformen la distribució (Barceló 2007, 66). A través de les aplicacions estadístiques del 
PAST s’ha pogut desenvolupar la hipòtesi que la nostra seqüència de dades contingui en realitat més d’una 
distribució. La primera hipòtesi és que existeixen dos distribucions superposades amb un ajust molt bo (Log 
l.hood = -221,1)112. 

110. Aquest test comprova si una única distribució (una columna de dades) amb més de 3 observacions (observacions=restes)però amb menys de 
5.000 és normal. Les fases Vilars 0 i Vilars I presenten unes seqüències que, en més d’un cas, contenen valors inferiors a 3 restes i, per tant, fan 
impossible l’aplicació d’aquest test.

111. Si la significació probabilística de la prova ens indica una probabilitat menor de 0,05 (5%) és quan diem que la sèrie no és normal. En canvi, 
quan els valors siguin superiors a 0,05, podem afirmar que les dades sí que es distribueixen normalment i, en aquest cas, que hi ha molt pocs conjunts 
amb valors superiors i/o inferiors (només un 5% de l’NR per a cada sector se situa a més de 2 vegades la desviació estàndard).

112. El valor de logaritme de probabilitat (Log l.hood) és el que ens permet elegir la millor solució en general. Com més baix és el valor, millor serà 
la solució. Això vol dir que cal calcular aquest índex per a les diferents hipòtesis (2, 3, 4 o més grups) i elegir aquella divisió en grups que tingui el 
logaritme de probabilitat de menor valor (Barceló 2007, 66).
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Fig. 5.68 - Historiograma amb les dos distribucions normals superposades de conjunts d’NR de cada sector de la fase Vilars II.

Per tant és bastant fiable afirmar que la seqüència d’observacions testada no seria normal perquè la 
“població” estudiada no és homogènia, sinó que conté dos poblacions diferents barrejades. El llistat de les 
estadístiques univariants d’aquestes dos distribucions superposades ens diu que a Vilars hi ha dos grups 
de distribucions pel que fa als volums de deixalles de consum distribuïdes pels diferents sectors: la primera 
comprèn unes quantitats al voltant de les 56 restes (mitjana) i l’altra, amb unes quantitats majors, entorn 
de les 285 restes. La desviació estàndard i el valor de probabilitat (fig. 5.69) ens indiquen que ambdues 
distribucions serien normals (els valors de p són alts, superiors a 0,05), és a dir, que un 68% està a costat i 
costat de la mitjana ( 1 desviació típica) i que hi ha molt pocs sectors amb conjunts molt grans o molt petits 
respecte al interval de confiança.

Mitjana desviació estàndard probabilitat de distribució normal
56 0,8 0,76587

285 0,2 0,23413

Fig. 5.69 - Càlcul de la desviació estàndard.

A nivell estadístic hem pogut corroborar que, tot i que hi hagi petites variacions provocades pels factors 
postdeposicionals i per la superposició de deixalles de consum, la presència de restes òssies en els diferents 
sectors reflectiria una acció social intencionada. En general, s’evidencia una voluntat generalitzada de 
mantenir els espais nets de deixalles. Malgrat tot, en alguns casos, i pels motius que siguin, n’hi ha alguns 
àmbits on queden dipositats volums més grans de materials. Aquests sectors caldrà, doncs, estudiar-los 
per separat ja que els seus conjunts s’han format a partir de diferents accions intencionals.

A partir d’aquestes valoracions inicials que ens han permès veure la naturalesa dels conjunts i la possibilitat 
d’aplicar estudis a nivell microespacial, s’ha optat per deixar al marge les fases de Vilars 0, Vilars I i Vilars 
III pels següents motius:
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Vilars 0 – Disposa de molt pocs sectors excavats i només ofereix materials de la zona 4 (barri sud), 
un sector de la zona 5 (carrer) i un sector de la zona 11 (barri nord). A més no disposa de conjunts 
importants, molts són tan fragmentaris que no superen ni les 30 restes (fig. 5.70).

Vilars I – Tot i que disposa de més sectors excavats i que les dades procedents de la zona 11 i de 
la zona 4 són bastant equitatives, la majoria dels sectors, exceptuant el 6/10, no disposen del mínim 
de restes necessàries per a l’aplicació dels tests estadístics. No són conjunts suficientment sòlids i 
significatius. Pel que fa al sector 6/7, el seu volum tan gran de restes correspon a la presència de dos 
ovicàprids gairebé sencers que van aparèixer totalment dispersats al llarg d’un nivell de reompliment, 
però no es va considerar que es tractés d’un conjunt sota paviment i les dades es van analitzar en el 
marc de les deixalles de consum.

Vilars III – En aquest cas disposem de volums molt importants de restes però procedeixen de la 
cisterna i estan totalment aïllats, ja que fruit de l’arrasament i destrucció dels treballs agrícoles els 
espais habitacionals i de circulació són inexistents. En aquest cas els conjunts poden oferir una visió 
més global de la fase tot i que amb reserves. Però la funcionalitat de l’estructura i el seu aïllament 
contextual i cronològic impossibiliten la comparació.

En canvi, la fase Vilars II disposava d’una sèrie d’elements, alguns d’ells analitzats més amunt, que 
possibiliten l’ús de les seves dades faunístiques per inferir aspectes sobre el consum que es duia a terme 
en alguns dels seus espais: 

• Context arqueològic ben definit.
• Context cronològic ben definit.
• Totes les zones de la fase han estat excavades més o menys amb la mateixa intensitat. Per tant 
podem fer una valoració global més exhaustiva de com es distribueixen les restes en els diferents 
espais.
• El 80% de la fase ha estat excavat en extensió.
• L’NRD del sector així com l’NR de la tríada superen les 110 restes113 (fig. 5.71).
• Conjunts deposicionals ben conservats.
• Distribució normal de la seqüència d’observacions i per tant conjunts formats com a conseqüència 
d’una acció social intencionada i no a causa de l’atzar. 
• No hi ha cap conjunt que presenti uns valors inferiors a 5 restes o superiors a 5.000 restes. Aquests 
requisits són necessaris per a l’aplicació del test del Chi2.

Tot i això, no tots els sectors seran analitzats. El fet que hi puguin haver dos distribucions diferents ens ha 
obligat a tractar-les per separat. En primer lloc deixarem de banda aquells espais inclosos en el primer grup 
definit per conjunts amb una mitjana de 56 restes. Amb tan poc volum de mostra és impossible l’aplicació de 
tests estadístics a causa de la manca de seqüències suficientment significatives. En canvi, els sectors que 
estaven dins la seqüència del segon grup definit pels conjunts amb una mitjana de 285 restes, compleixen 
tots els requisits necessaris per poder-los comparar entre ells. Aquests seran el 4/9, 6/4, 6/7, 6/9, 6/13, 11/2 
i 11/3.

Així doncs, l’anàlisi del contingut fòssil dels diferents espais de Vilars ens ha permès seleccionar els sectors 
amb uns conjunts més amplis i estadísticament significatius. Ara bé, abans d’extreure i analitzar les dades 
intrínseques que aporten, en volem ponderar la importància relativa en funció de les característiques 
espacials que tenien els sectors on van ser trobats. Les preguntes que ens fem són les següents: 
La relació entre el volum dels conjunts és directament proporcional als metres quadrats dels espais, és a 
dir, als metres cúbics de sediment acumulat? 
Podem parlar de la presència de majors acumulacions en els sectors seleccionats o és una il·lusió causada 
per les majors dimensions dels espais?

113. La validesa i fiabilitat dels resultats, calculats en %NRD, depèn, entre d’altres coses, del volum de mostra disponible (Valenzuela 2008). Per 
aquest motiu s’han seleccionat els espais en què la tríada sumés més de 110 restes.
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Vilars II
sectors NR fauna L A m2 NR/m2 % Índex correl = NR;m2

4/4 27 8,3 4,3 36 0,8 0,2 0,17
4/5 340 8,3 2,2 18 18,9 4,3
4/8 21 8,3 4,3 36 0,6 0,1
4/9 266 8,7 2,2 19 14,1 3,2
4/18 346 9,6 1,7 17 20,8 4,7
4/24 22 10,0 1,7 17 1,3 0,3
4/25 16 10,0 2,2 22 0,7 0,2
5/1 28 17,8 1,7 31 0,9 0,2
5/2 70 17,8 1,7 31 2,3 0,5
5/3 7 17,8 1,7 31 0,2 0,1
6/3 78 3,9 3,5 14 5,7 1,3
6/4 563 8,7 4,8 42 13,5 3,0
6/5 156 4,3 3,5 15 10,3 2,3
6/6 83 2,6 1,3 3 24,4 5,5
6/7 275 5,7 3,0 17 16,0 3,6
6/9 57 4,8 3,0 15 3,9 0,9
6/10 133 4,3 2,6 11 11,7 2,6
6/12 100 - - - - -
6/13 191 7,0 4,8 33 5,7 1,3
6/17 70 1,3 1,7 2 30,9 6,9
6/18 25 8,3 4,3 36 0,7 0,2
6/20 27 3,5 2,2 8 - -
6/21 53 2,6 0,9 2 23,4 5,3
6/22 5 8,3 4,3 36 0,1 0,0
6/23 141 1,3 1,7 2 62,2 14,0
6/32 156 6,5 3,0 20 7,9 1,8
6/33 102 2,6 2,2 6 18,0 4,0
6/34 20 2,2 0,9 2 10,6 2,4
6/38 129 2,6 3,0 8 16,2 3,7
6/39 136 4,3 1,3 6 24,0 5,4
6/40 13 3,5 3,0 11 1,2 0,3
6/41 29 2,6 1,7 5 6,4 1,4
6/42 26 3,0 2,2 7 3,9 0,9
10/2 89 5,7 3,0 17 5,2 1,2
11/10 34 10,9 4,3 47 0,7 0,2
11/11 85 5,2 3,9 20 4,2 0,9
11/12 26 10,4 5,0 53 0,5 0,1
11/13 9 2,2 2,2 5 1,9 0,4
11/2 315 5,7 5,2 29 10,7 2,4
11/24 56 4,8 1,7 8 6,7 1,5
11/2A 242 9,6 2,6 25 9,7 2,2
11/3 417 10,0 5,0 50 8,3 1,9

11/3A 68 10,0 2,2 22 3,1 0,7
11/3B 251 10,0 1,7 17 14,4 3,2
11/3C 80 9,1 1,3 12 6,7 1,5
11/4 20 9,1 1,7 16 1,3 0,3
11/5 109 9,1 1,3 12 9,2 2,1
11/6 65 9,1 1,7 16 4,1 0,9
11/7 12 10,4 5,2 54 0,2 0,0

Fig. 5.70 - Taula amb els sectors de la fase Vilars II, l’NR de fauna, la longitud (L), l’amplada (A) i els metres quadrats de cada sector (m2), 
l’índex de restes per metre quadrat (NR/m2) i finalment l’índex de correlació entre el volum de restes i les dimensions de cada sector. 

Aquest últim índex és molt baix i per tant vol dir que hi ha molt poca relació entre el volum de restes i les dimensions dels espais.
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Nord

Fig.5.71 - De color gris fort, situació les habitacions amb més de 110 restes faunístiques, en color gris fluix aquelles estances amb 
acumulacions de fauna degudes a la presència d'individus més o menys sencers abocats en els reompliments, 

sense connexió i amb evidències d'haver estat prèviament consumits.
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Fig.5.72 - Representació de la proporció dels conjunts a partir dels index proprorcionats per l’operació  NR/m2. En 
aquest cas es mostren els sectors amb més restes per metre quadrat. 
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Fig.5.72 - Representació de la proporció dels conjunts a partir dels índex proporcionats per l’operació NR/m2. En
aquest cas es mostren els sectors amb més restes per metre quadrat.
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A continuació estudiarem, doncs, la relació entre l’NR i les dimensions dels sectors. Caldrà valorar aquest 
aspecte valent-nos de totes les dades disponibles de la fase Vilars II114. Per començar hem expressat les 
dades gràficament a partir de la planta (fig. 5.72) i en segon lloc, amb una gràfica de núvol de punts (fig. 
5.73). Ambdós ens proporcionen una imatge més intuïtiva i clara del que volem estudiar. La figura elaborada 
a partir de la planta de la fortalesa marca tres categories a partir de l’índex que proporciona l’equació l’NR/
m2 (veure fig. 5.70) per a cada sector. L’espectre que expressa evidencia que, en general, els sectors tenen 
poques restes amb valors que es distribueixen dins una forquilla que va de l’ 0,1 al 5 % respecte el total del 
material de la fase. Només hi ha quatre sectors que superin aquest 5% (6/6, 6/17, 6/23 i 6/39), en els quatre 
casos es tracta, però, de sectors amb unes dimensions extremadament reduïdes i per aquest motiu, amb 
un nombre menor de restes, ja és dispara la seva representació. Quan representem les dades a partir del 
la gràfica de núvol de punts es distribueixen de manera caòtica, sense cap ordre aparent, i per descomptat 
no es disposen linealment. Això vol dir que molt probablement no hi ha relació entre les dos variables, és a 
dir, entre les dimensions del sector i la quantitat de restes que s’hi troben. En aquest cas, veiem com hi ha 
sectors de dimensions molt grans amb molt poques restes de fauna i sectors molt petits que, en proporció, 
contindrien més restes. 

Fig. 5.73 - Gràfica amb núvol de punts on es correlacionen els metres quadrats amb els volums dels conjunts faunístics (NR).
Aquí es representen els valors continguts en la taula de la fig. 5.70.

Per verificar estadísticament aquesta hipòtesi ens hem servit del coeficient de correlació d’Spearman115, 
que proporciona un valor molt baix que indica que hi ha una relació positiva però extremadament dèbil (I.C 
= 0,17) (veure fig. 5.70). La probabilitat d’hipòtesi de no–relació (p=0,24279), que és superior a 0,05, ens 
diu que efectivament no existeix una relació lineal entre dimensions espacials i restes. Això vol dir que, tot i 
que en general un major nombre de metres quadrats suposa un major nombre de restes, hi ha sectors que 
no compleixen aquesta dinàmica. 

114. Com s’ha comentat al principi del punt, la fase Vilars II és l’única que disposa d’informació de gairebé totes les zones del jaciment, tot i que 
només s’han tingut en compte les d’un grau d’excavació en extensió i profunditat pràcticament igual.

115. Aquest coeficient proporciona resultats que van del -1 al 1. Com més proper sigui el valor a 1, més intensa serà la relació lineal entre les 
variables comparades. Així doncs, aquest test és el que ens permet calcular la intensitat d’una relació. 
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5.6.2 La distribució i la representativitat dels tàxons de la tríada per sectors

D’entrada, quan representem gràficament la distribució espacial dels percentatges de l’NRD, veiem que 
sembla que alguns dels sectors presenten una variabilitat pel que fa als percentatges de porc i de boví. A 
primer cop d’ull criden l’atenció les proporcions equitatives de boví i porc en el sector 6/7, amb percentatges 
que superen els espectres de qualsevol altre sector. D’altra banda, la plaça (6/4) conté uns alts percentatges 
de restes d’ovicàprid i deixa molt poc representats els porcs i els bovins. Els sectors 4/9 i 6/7 semblen 
presentar uns espectres similars, mentre que també ho fan alguns dels espais singulars entre ells, com la 
“sala de reunions” (6/13), la casa del ferrer (11/2) i la plaça (6/4). 
Tal com també mostra la figura 5.75, els sectors que tenien més restes d’animals de talla gran eren els de la 
zona 6 (6/4, 6/7, 6/13). En canvi els de la zona 11 i 4 presentaven percentatges força inferiors. Els animals 
de talla mitjana es distribueixen de manera pràcticament idèntica en tots els sectors, i en cal destaca runa 
major presència en el sector 4/9.
Per tal de valorar la fiabilitat de les dades proporcionades per l’NRD, s’ha aplicat l’anàlisi de la seva desviació 
estàndard. Les forquilles de variació són molt petites en tots els sectors i no s’encavalquen entre elles. Això 
evidencia que els percentatges reflecteixin les proporcions entres espècies de manera molt fidedigna. Els 
valors de la desviació estàndard els situa dins d’un interval de confiança del 95%. D’aquesta manera, els 
valors no superen el 5% en cap de les espècies testades i tenen un petit marge d’error que no es considera 
estadísticament significatiu. Aquest fet estaria indicant que podem considerar representatius els valors de 
%NRD per als sectors estudiats.

Fig. 5.74 - Càlcul de la desviació estàndard pels tres tàxons de la tríada dels recintes amb l’NRD més elevat amb fiabilitat del 95%.

A partir del test del chi2 hem pogut valorar la significació estadística de les relacions i diferències observades 
entre sectors, exposades més amunt. En aquest cas també s’han utilitzat les dades de l’NRD de la tríada 
(veure fig 5.76):

• Un sector diferent de la resta

El sector 11/3 (temple) és l’únic espai que es diferencia de tota la resta de sectors comparables. 
L’anàlisi de la contribució de variables mostrava que les diferències provenien d’una menor 
quantitat de restes de boví i una major presència de les de porc. Aquest sector no tenia cap dipòsit 
sota paviment, però sí que comptava amb dos enterraments de perinatals (EN-652 i EN-717116) i 
una petita fosseta amb deixalles alimentàries.

116. Aquest segon està datat durant l’anterior subfase, Vilars IIa, però com que està en el mateix espai s’ha considerat significatiu fer-lo constar per 
la possible relació que poden tenir.

Grau de confiança= 95% Grau de confiança= 95% Grau de confiança= 95%

valor de t= 0,975 valor de t= 0,975 valor de t= 0,975

NRD= 118 NRD= 400 NR= 161

Index de NRD= 2,00 Index de NRD= 1,96 Index de NRD= 1,96

% NRD D. est %Max %Min % NRD D. est %Max %Min % NRD D. est %Max %Min

OC 63,6 4,4 72,5 54,8 81,9 1,9 85,7 78,0 55,1 3,9 62,9 47,2

SUDO 21,2 3,8 28,7 13,7 10,4 1,5 13,4 7,3 20,4 3,2 26,7 14,0

BOTA 9,1 2,6 14,4 3,8 4,3 1,0 6,4 2,3 21,0 3,2 27,4 14,5
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% NRD D. est %Max %Min % NRD D. est %Max %Min % NRD D. est %Max %Min
OC 70,3 4,0 78,4 62,3 72,1 4,4 80,9 63,3 56,4 4,8 66,0 46,8

SUDO 13,8 3,0 19,9 7,7 11,7 3,2 18,0 5,4 28,2 4,4 36,9 19,5

BOTA 4,8 1,9 8,6 1,1 9,9 2,9 15,8 4,1 6,8 2,4 11,7 2,0

6/13 11/2A 11/3B

Fig. 5.75 - Càlcul de la desviació estàndard pels tres tàxons de la triada dels recintes amb l'NRD més elevat amb fiabilitat del 95%.
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Fig. 5.74 - A dalt gràfic amb els percentatges de l'NRD de la triada per sectors. A baix representació gràfica dels espais analitzats
 i els percentatges dels tàxons trobats en cada sector així com els percentatges de les rests no determinades (talla petita, talla mitjana i talla gran).
Fig. 5.75 - A dalt gràfic amb els percentatges de l’NRD de la triada per sectors. A baix representació gràfica dels espais analitzats

i els percentatges dels tàxons trobats en cada sector així com els percentatges de les rests no determinades (talla petita, talla mitjana i talla gran).



484

5.6. L’alimentació càrnia a la fortalesa

  

V-II V-IIb V-IIb V-IIb V-IIa V-II
4/9 11/3 11/2 6/7 6/13 6/4

V-II 4/9 o 0,000020 0,000693 0,502936 0,000043 0,000000
V-IIb 11/3 0,000020 o 0,000879 0,000000 0,030606 0,000000
V-IIb 11/2 0,000693 0,000879 o 0,002307 0,259437 0,012695
V-IIb 6/7 0,502936 0,000000 0,002307 o 0,000057 0,000000
V-IIa 6/13 0,000043 0,030606 0,259437 0,000057 o 0,300346
V-II 6/4 0,000000 0,000000 0,012695 0,000000 0,300346 o

Fig.5.76 - A dalt tenim la taula amb els sectors que presentaven més de 110 restes per la triada. Al centre hi ha el quadre amb els càlculs 
estadístics del chi2 on també hi ha la contribució de variables i l’NRD de cada espècie. 

6/7 Espai amb estructures de combustió  i nivells de cendres  
6/13 "Sala de reunions" amb llar en forma de pell de brau.
10/2 Plaçoleta del carrer nord.

Sectors que presenten similituds entre ells.

11/3 Espai de culte/temple amb llar en forma de pell de brau.
11/2 Casa de grans dimensions, molt compartimentada.

6/4 Plaça central (al costat de la cisterna)
4/9 Espai amb restes d’enllosat i sense llars ni estructures de combustió > 0.05  no hi ha diferències

BOTA OC SUDO Chi 2 Probabilitat
Sector 11/3 13 182 74
Sector 4/9 23 63 32

Contribució de variables 87,8 12,2 0,0
Sector 11/2 16 112 20
Sector 4/9 23 63 32

Contribució de variables 23,2 34,1 42,7
Sector 4/9 23 63 32
Sector 6/7 35 92 34

Contribució de variables 12,0 12,6 75,4
Sector 4/9 23 63 32

Sector 6/13 7 102 20
Contribució de variables 50,0 30,3 19,7

Sector 4/9 23 63 32
Sector 6/4 18 339 43

Contribució de variables 47,7 21,3 31,1
Sector 11/2 16 112 20
Sector 11/3 13 182 74

Contribució de variables 34,9 6,2 59,0
Sector 11/3 13 182 74
Sector 6/7 35 92 34

Contribució de variables 88,4 6,0 5,6
Sector 11/3 13 182 74
Sector 6/13 7 102 20

Contribució de variables 0,9 22,8 76,3
Sector 11/3 13 182 74
Sector 6/4 18 339 43

Contribució de variables 0,1 18,9 81,0
Sector 11/2 16 112 20
Sector 6/7 35 92 34

Contribució de variables 45,9 33,0 21,0
Sector 11/2 16 112 20
Sector 6/13 7 102 20

Contribució de variables 89,2 3,8 7,0
Sector 11/2 16 112 20
Sector 6/4 18 339 43

Contribució de variables 79,4 12,4 8,2
Sector 6/7 35 92 34
Sector 6/4 18 339 43

Contribució de variables 63,9 20,2 15,9
Sector 6/7 35 92 34

Sector 6/13 7 102 20
Contribució de variables 67,4 26,4 6,2

Sector 6/13 7 102 20
Sector 6/4 18 339 43

Contribució de variables 7,4 15,7 76,9
2,4 0,3003466

19,5 0,000057

12,1 0,002307

2,7 0,259437

6,9 0,030606

31,9 0,000000

14,10 0,000879

29,2 0,000000

20,1 0,000043

54,3 0,000000

14,5

0,000020

1,34 0,502936

0,000693

21,6

56,5 0,000000

19,5 0,000050

Fig.5.76 - A dalt tenim la taula amb els sectors que presentaven més de 110 restes per la triada. Al centre hi ha el quadre amb els càlculs
estadístics del chi2 on també hi ha la contribució de variables i l’NRD de cada espècie.
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• Els sectors que presentaven semblances entre ells eren (veure fig. 5.77):

6/7 ≈ 4/9

En aquest cas la variable que més ha influït en el resultat ha estat el porc, que mostra unes 
proporcions molt similars en ambdós espais.

 4/9: Hi ha un O/C 45,3%, SUDO 23%, BOTA 16,5%.
 6/7: Hi ha un O/C 55,1%, SUDO 20,4%, BOTA 21%.

Les restes del sector 4/9 provenien principalment d’un nivell de preparació amb 177 restes i d’un 
nivell de reompliment amb 89 restes. Els nivells de preparació poden contenir deixalles del moment 
de construcció, per tant és molt probable que aquestes estiguin reflectint el consum d’aquest espai. 
En canvi, la major part dels conjunts del sector 6/7
provenien d’un nivell encara remogut pels treballs agrícoles (NR=179) i d’un nivell de preparació amb 
72 restes. La resta de nivells tenien molt pocs fragments i no són significatius. La presència d’un bon 
nombre de restes procedents de nivells de preparació garanteix unes dades de qualitat pel que fa a 
la seva representativitat.

6/13 ≈ 11/2

En el cas de la relació entre “la sala de reunions”(6/13) i “la casa del ferrer” (11/2) la variable que més 
ha influït en el resultat és el bou, ja que és la que més es diferencia de la resta. En canvi les restes 
de porc són idèntiques per als dos sectors.
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Fig.5.77 - Espais amb semblances estadístiques  pel que fa a la composició de la triada domèstica. En el cas del sector 6/13 el seu color presenta 
un groc més intens degut a que les semblances s’estableixen entre ell i els altres dos sectors 11/2A i 6/4. Aquests dos últims no estan 

en canvi relacionats entre ells.

Fig.5.77 - Espais amb semblances estadístiques pel que fa a la composició de la triada domèstica. En el cas del sector 6/13 el seu color presenta
un groc més intens degut a que les semblances s’estableixen entre ell i els altres dos sectors 11/2A i 6/4. Aquests dos últims no estan

en canvi relacionats entre ells.



486

5.6. L’alimentació càrnia a la fortalesa

6/13: Hi ha un O/C 70,3%, SUDO 13,8%, BOTA 4,8%.
11/2: Hi ha un O/C 70,8%, SUDO 12,6%, BOTA 16%.

A l’espai col·lectiu amb una llar de pell de brau (6/13) gairebé totes provenien de cinc nivells de 
reompliment (el sumatori de tots dóna un total de 159 restes), només hi havia un nivell de preparació 
amb restes faunístiques que contenia 9 ossos. Al sector 11/2 (espai domèstic compartimentat i de 
majors dimensions) hi havia una estratigrafia més complexa, de manera que les restes es distribuïen 
en diversos nivells. Tot i així, la majoria estaven en nivells de preparació (tres nivells de preparació, el 
sumatori dels quals dóna 135 restes).També hi havia un nivell de sedimentació de sòl de paviment amb 
62 restes, dos reompliments (sumatori=62 restes) i finalment dos nivells d’ús (sumatori=34 restes). El 
fet de disposar d’un major nombre de restes provinents de nivells d’ús, sòls de sedimentació i nivells 
de preparació garanteix un espectre més fiable del consum d’aquests espais.

En relació amb aquests sectors també cal destacar que, tot les deixalles de consum no reflecteixin 
en el sector 6/13 una major presència de porc, sí que trobem en canvi una representació important 
de fossetes amb restes de dos esquelets pràcticament sencers de porc (FS-574 i FS-461). Ambdós 
semblen haver estat consumits prèviament a la seva deposició. A més aquest sector és l’únic espai 
de la zona 6 amb dos fosses d’aquestes característiques. Casualment el sector 11/2 també és l’únic 
sector de la zona 11 que presentava una fossa alimentària amb un esquelet de porc sencer.

6/4 ≈ 6/13

Per a la relació entre la plaça central i “la sala de reunions”, la variable que més ha influït en els 
resultats era el porc, que presentava percentatges molt similars en ambdós espais.

6/4: Hi ha un O/C 81,9%, SUDO 10,4%, BOTA 4,3%.
6/13: Hi ha un O/C 70,3%, SUDO 13,8%, BOTA 4,8%.

Les restes de la plaça central (6/4) provenien d’un nivell d’ús amb 426 restes i d’un nivell de 
reompliment amb 96 restes. En canvi les de “la sala de reunions” (6/13), gairebé totes provenien de 
cinc nivells de reompliment (el sumatori dels quals dóna un total de 159 restes), i només hi havia un 
nivell de preparació amb 9 restes faunístiques. La presència de nombroses restes en el nivell d’ús de 
la plaça i el fet que fos un espai obert, cèntric, espaiós i amb disponibilitat d’aigua a prop, suggereix 
que s’hagués pogut utilitzar com a lloc per esquarterar i matar alguns animals. Tot i que no podem 
afirmar amb seguretat que aquestes matances es produïssin a la plaça central i que posteriorment 
els seus productes carnis es consumissin en aquests espais propers, resulta una hipòtesi com a 
mínim força plausible. Aquesta hipòtesi podria estar reforçada per les dos fosses amb restes de 
porc consumit que s’han exhumat a l’interior d’aquest àmbit. En tot cas, l’únic que podem dir amb 
l’estat actual de les dades és que aquests dos espais són els que presenten, a nivell de deixalles de 
consum, un percentatge més elevat de porc.

• La majoria dels sectors presentaven diferències significatives

Si organitzem el discurs seguint l’ordre de les columnes (veure fig.5.6_9) podrem especificar les 
peculiaritats de cada espai de manera més detallada:

4/9 (espai únic amb un paviment enllosat i sense llar)

L’únic sector del barri sud (zona 4) que es va prestar a la comparació va ser el 4/9. En tots els 
casos la variable que més havia influït en els resultats era la dels bovins. Aquest sector tenia més 
restes d’aquesta espècie que qualsevol altre sector. D’altra banda, a nivell estadístic els resultats 
de probabilitat mostraven índexs molt baixos (menors de 0,001), de manera que podem considerar 
aquestes diferències com a altament significatives. 

4/9 ≠

11/3 → + BOTA → 

diferència altament significativa  
11/2 → + SUDO →   
6/13 → + BOTA →  
6/4 → + BOTA →
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11/3 (temple)

El sector 11/3 es l’únic que es diferent de tots els altres sectors, sense presentar semblances pel 
que fa a les proporcions de representació de la tríada. Es distingia a nivell general per una major 
presència de porc i una menor presència de boví, segons el sector comparat. A nivell més concret, 
entre el temple i els altres espais singulars (11/2 i 6/13), la variable que més havia influït a l’hora 
d’establir les diferències havia estat la major presència de porc al temple. En canvi, la comparativa 
entre el temple i els espais més vinculats a tasques productives o d’emmagatzematge (6/3, 4/9) i la 
plaça central (6/4) residia en què aquests últims tenien una major presència de boví.

4/9 → - BOTA → diferència altament significativa

11/2 → + SUDO → diferència altament significativa

11/3 ≠ 6/7 → - BOTA → diferència molt significativa

6/13 → + SUDO → diferència altament significativa

6/4 → - BOTA → diferència significativa

 
11/2 (casa del ferrer)

L’anomenada casa del ferrer es diferenciava dels sectors 4/9 i 11/3 per una menor presència de porc. 
En canvi la variable que més havia influït en els resultats per als sectors 6/7 i 6/4 havia estat una 
menor presència de boví.

11/2 ≠

4/9 → - SUDO → diferència altament significativa

   11/3 → - SUDO → diferència altament significativa

6/7 → - BOTA → diferència altament significativa

6/4 → - BOTA → diferència significativa

6/7 (espai amb estructures de combustió i nivells de cendra)

En aquest cas, la variable que més havia influït en els resultats havia estat la dels bovins. Aquest 
sector tenia més quantitat de restes de boví que la resta, i en tots els casos aquesta diferència era 
altament significativa.

 6/7 ≠ 

 11/3 → + BOTA → 

diferència altament significativa
11/2 → + BOTA →  

 6/13 → + BOTA → 

 6/4 → + BOTA →

6/13 (sala “d’ús col·lectiu” amb banquetes i llar en forma de pell de brau)

En aquest cas el boví havia estat la variable que més havia influït en la diferència d’aquest sector 
amb els 4/9 i 6/7. L’espai “d’ús col·lectiu” presentava una quantitat inferior de boví. En canvi, la 
comparació amb el temple (11/3) presentava al porc com la variable que més havia influït en les 
diferències. En concret, aquest sector tenia quantitats inferiors d’aquesta espècie.

 6/13 
≠

4/9 → - BOTA →

diferència altament significativa11/3 → - SUDO → 

 6/7 → - BOTA → 
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6/4 (plaça central)

En general la variable que més havia influït en els resultats era la dels bovins. Aquest espai obert 
tenia una menor presència de boví respecte els sectors 4/9 i 6/7, i una major quantitat respecte a la 
casa del ferrer (11/2). Només en un cas, la variable que havia establert la diferència entre sectors 
havia estat el porc. La plaça presentava una menor quantitat de porc respecte a l’espai de culte 
(11/3).

6/4 ≠

4/9 → - BOTA → diferència altament significativa   
  11/2 → - BOTA → diferència altament significativa   

  6/13 → + BOTA → diferència altament significativa   
  6/4 → + BOTA → diferència altament significativa

A nivell global podem concloure que en tots els casos les variables que marquen les diferències entre 
espais són els suids o els bovins, essent la quantitat d’ovicàprids sempre el primer taxo en importància i, 
per tant, el comú en tots. 

Els espais que presentaven semblances mostraven percentatges pràcticament idèntics de porc (els sectors 
amb uns majors percentatges de porc eren el 6/7 i 4/9). Tanmateix, no podem explicar la similitud entre 
ambdós espais ja que no semblen tenir relació espacial ni funcional. El 6/7 presentava diversos forns i 
estructures de combustió i l’espai del barri sud 4/9, que tenia un paviment enllosat, no disposava de cap 
estructura de combustió (ni llars ni forns). A més a més aquest segon espai contenia dos fossetes amb fetus 
de cavall. En tot cas l’única cosa que podrien tenir en comú és que no sembla que fossin àmbits domèstics. 
Caldrà veure en els següents punts si les distribucions d’edats i de parts anatòmiques també coincideixen. 
La “sala de reunions” (6/13) i la primera estança de la “casa del ferrer”(11/2A), ambdues de la subfase Vilars 
IIa, també presentaven semblances significatives (p=0,259437) pel que fa a la composició de la tríada. És 
interessant constatar que totes dos presenten singularitats que les fan úniques al jaciment. A totes dos 
se’ls ha atribuït una funcionalitat vinculada a sectors aristocràtics de la comunitat o a activitats relacionades 
amb el prestigi. La presència del porc és similar en ambdós espais, tant pel que fa les deixalles de consum 
trobades, com a les fosses amb restes de porc sencer trobades en el seu interior. Aquests sectors eren els 
únics de tot el jaciment que contenien dos fosses cada un (veure fig 5.77). Per tant, tot i que les deixalles de 
consum no evidencien un major consum de porc, en aquests espais la presència de dipòsits sota paviment 
amb porcs sencers consumits sí que sembla reflectir la importància del consum d’aquesta espècie. 

L’altre sector que presentava semblances significatives (p=0,300346) amb la “sala de reunions” (6/13) era 
la plaça central (6/4). Tenia les mateixes proporcions de boví però el porc seguia ocupant de lluny el segon 
lloc en importància. En tot cas no vam poder explicar-ne la similitud més enllà d’un espectre pràcticament 
idèntic de la tríada, ja que a nivell funcional eren dos espais ben diferenciats que l’únic que tenien en comú 
era la seva proximitat espacial.

Amb relació a les diferències significatives entre sectors, aquestes eren la majoria, fet que pot estar indicant 
consums diversificats en funció de la zona i del sector. A nivell global podem dir que el temple (11/3) era 
l’únic espai que es diferenciava de tots els sectors de manera molt significativa. La principal diferència 
venia donada per un major nombre d’NR de porc, de fet les més altes dels sectors comparats. Per tant 
aquest espai sembla que a part de la seva arquitectura singular, així com altres elements singulars ja 
descrits anteriorment, també reflecteix un consum diferencial on destaca la predilecció pel porc. També 
volem fer menció de les dos restes de cànid i una d’èquid aparegudes, destacables precisament per la seva 
excepcionalitat en el registre. 

Aquesta associació porc/gos/èquid en un mateix espai i la poca presència del boví de manera generalitzada 
al jaciment, i en especial en aquests àmbits de la zona 11 i 6, es pot relacionar amb els resultats d’alguns 
autors que destaquen, a partir d’estudis de distribució de restes faunístiques en els diferents espais (p. 
e. Vigne et al. 2005, Valenzuela 2008, Colominas 2009), el porc i el gos com a espècies més valorades, 
seguides dels ovicàprids, els bovins i en última instància els èquids, dels quals n’hem pogut constatar el 
seu consum eventual.
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Pel que fa les diferències, les úniques tendències que semblen evidenciar-se són:

• A nivell global hem vist que l’únic sector de la zona 4 es diferenciava principalment de la resta de 
sectors per la major presència de restes de boví, exceptuant la casa del ferrer (11/2), on la diferència 
venia donada per una major presència de porc. 
• Els sectors de la zona 11, en canvi, es caracteritzen pels baixos percentatges de boví.
• La zona 6 presenta una gran variabilitat, condicionada sens dubte per uns espais funcionalment i 
arquitectònicament molt diferenciats. 

5.6.3 La distribució i representativitat de les edats en els espais

L’espectre d’edats que s’ha establert a partir de l’NMI de la tríada (fig. 5.78), ens ha permès oferir una 
imatge més intuïtiva de la distribució d’aquestes categories en els diferents sectors seleccionats. 

OC BOTA SUDO
NMI % NMI % NMI % total total tríada sector

4/9

A 3 13,0 2 8,7 1 4,3 6

23
F/NN 3 13,0 0 0,0 2 8,7 5

I 1 4,3 0 0,0 0 0,0 1
J 3 13,0 0 0,0 1 4,3 4

JA 2 8,7 2 8,7 3 13,0 7

6/4

A 9 23,7 2 5,3 1 2,6 12

38
F/NN 5 13,2 1 2,6 1 2,6 7

I 2 5,3 0 0,0 1 2,6 3
J 6 15,8 0 0,0 2 5,3 8

JA 5 13,2 1 2,6 2 5,3 8

6/7

A 6 22,2 4 14,8 0 0,0 10

27
F/NN 2 7,4 0 0,0 1 3,7 3

J 4 14,8 1 3,7 3 11,1 8
JA 3 11,1 2 7,4 1 3,7 6

6/13

A 8 36,4 1 4,5 2 9,1 11

22
F/NN 1 4,5 0 0,0 0 0,0 1

I 2 9,1 0 0,0 0 0,0 2
J 3 13,6 0 0,0 0 0,0 3

JA 1 4,5 0 0,0 4 18,2 5

11/2

A 6 14,6 0 0,0 1 2,4 7

41
F/NN 4 9,8 4 9,8 3 7,3 11

I 1 2,4 0 0,0 2 4,9 3
J 5 12,2 0 0,0 1 2,4 6

JA 7 17,1 4 9,8 3 7,3 14

11/3

A 9 17,3 2 3,8 3 5,8 14

52
F/NN 7 13,5 0 0,0 2 3,8 9

I 2 3,8 0 0,0 2 3,8 4
J 6 11,5 0 0,0 5 9,6 11

JA 7 13,5 7 13,5 0 0,0 14

Fig. 5.78 - Espectre d’edats, a partir de l’NMI, per sectors (fase Vilars II). 

En primer lloc, com podem observar en la taula inferior (fig.5.79), hi ha diferències importants pel que fa 
a les proporcions de l’NMI en els diferents sectors. Cal recordar que l’NMI de combinació segurament 
va proporcionar una major quantitat d’individus en els sectors amb una estratigrafia més complexa i una 
distribució interna més compartimentada (sectors 11/2 i 11/3). També cal tenir en compte que aquests 
espais tenen unes dimensions majors que les de la resta d’àmbits (sectors 4/9, 6/7, 6/13). No obstant això, 
quan ponderem aquests resultats veiem que en realitat la quantitat d’NMI sembla que és independent de 
les dimensions, tal com mostra el quadre inferior.
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NR NMI L A m2 NR/m2 NMI/m2
4/9 266 23 9,7 2 16 17 1

6/4 563 38 8,7 4,9 47 12 1

6/7 275 27 5,6 3 17 16 2

6/13 191 22 6,9 4,8 33 6 1

11/2 315 41 5,1 3,9 20 16 2

11/3 417 52 7,8 5,2 40 10 1

 NMI NR m2
NMI o 0,15778 0,31510
NR 0,655260 o 0,10833
m2 0,497770 0,717640 o

Fig.5.79 - A la part superior tenim una taula dels diferents sectors on apareixen dades quantitatives, relacionades amb els conjunts faunístics (NR i NMI), i 
dades que proporcionen informació sobre la conformació dels espais que allotjaven els conjunts (L: longitud, A: amplada, m2: metres quadrats de l’espai). 

El quadre inferior mostra els resultats del càlcul de correlació estadística entre les dades procedents dels diferents sectors, així com els valors de probabilitat 
que aquestes relacions s’hagin produït o no a conseqüència de l’atzar.

A partir del coeficient de correlació de Pearson117 podem valorar la relació que hi ha entre les diferents 
unitats de quantificació (NR i NMI), el volum dels conjunts i les dimensions dels diferents àmbits (en m2). 
En la matriu de resultats que hem obtingut (fig 5.79 quadre superior), la diagonal correspon a la correlació 
de cada variable amb ella mateixa. Normalment aquesta es deixa en blanc, tot i que en realitat hi hauria 
d’aparèixer un 1 que és el símbol de correlació absoluta118. A la part inferior de la taula (en negreta) apareixen 
els coeficients de correlació, i a la part superior de la matriu apareix la probabilitat de la hipòtesi nul·la (la 
relació és aleatòria, és a dir, la covariació es deu únicament a l’atzar). 

El quadre superior mostra que la correlació entre NMI i NRD, així com la d’NR i m2 és forta, sobretot en 
la segona, que té un índex molt alt (I.C= 0,7176). En canvi, el coeficient més dèbil és el que compara els 
m2 amb l’NMI (correlació= 0,4977). Aquest fet es deu sens dubte a la pròpia naturalesa d’aquesta unitat 
de quantificació, que en definitiva no reflecteix tant el volum real de restes, sinó una aproximació teòrica al 
volum d’animals consumits, estimats a partir de l’NR. En general, però, totes les relacions entre variables 
presenten una correlació lineal. A aquest grau d’intensitat de la relació li correspon una probabilitat de la 
hipòtesi de no–relació superior a 0,05 en tots els casos. Això vol dir que es confirma la relació lineal entre 
les variables testades. En definitiva, el que reflecteixen els resultats és que els espais més compartimentats 
i amb més superfície habitable de la zona 11 són els que aglutinen els volums més importants d’ NR i, 
per tant, també d’NMI. L’NMI sembla evidenciar que hi ha sectors que independentment de les seves 
dimensions estan acumulant un major nombre d’individus, com són el sector 6/7 i el 11/2 (casa del ferrer). 
En aquest apartat ens valdrem d’aquesta unitat de quantificació perquè considerem que reflecteix i acota 
millor la distribució de les categories d’edat en els diferents sectors.

L’aplicació de l’anàlisi de correspondències119 ens permet visualitzar la relació entre espectres d’edat i 
sectors, de manera que els diferents espais se situen en el diagrama prop d’aquelles categories d’edat que 
millor els representen, és a dir, aquelles que són més freqüents en ells i/o infreqüents en els altres. A més, 
els sectors amb espectres d’edats similars se situaran més propers entre ells com més intenses siguin les 
semblances. D’aquesta manera veiem clarament com s’estableixen tres grups en el gràfic (fig. 5.80):

1. Els sectors amb una major presència d’individus joves: 6/7 i 11/3.
2. Els sectors en què estan millor representats els adults: 6/13 i 6/4.
3. Els sectors que tenen uns majors percentatges de fetus i d’animals joves: 4/9 i 11/2.

117. Aquest coeficient mostra quan una correlació és intensa o és dèbil. Per tant permet calcular la intensitat de relació entre dos variables. El seu 
valor varia de -1 a 1. El coeficient de Pearson només mesura la intensitat lineal entre els fenòmens representats per les variables seleccionades. Si 
aquest coeficient es proper a 0 (i la probabilitat d’hipòtesi de no relació es el suficientment baixa, inferior a 0,05), no hi haurà relació lineal. Això no 
vol dir que no hi hagi relació, simplement que aquesta no és lineal. Una relació lineal ens ajuda a explicar una relació causa-efecte, és a dir que una 
mateixa causa produïra sempre el mateix efecte (Barceló 2007, 94).

118. La correlació d’una variable amb ella mateixa és sempre igual a 1 (relació lineal màxima) (Barceló 2007, 93-94).

119. L’objectiu d’aquesta tècnica estadística és transformar una taula amb números indicant diferents freqüències d’aparició en una representació 
gràfica que faciliti la interpretació d’aquesta informació i una visió més intuïtiva de les dades.
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Fig.5.79 - Percentatges de les categories d’edat, a partir de l’NMI, aparegudes en els diferents sectors de la fase Vilars II.

Adults
Joves adults
Joves
Infantils
Fetus/nounats

11/3B i 11/3C

11/2A

4/9

6/7

6/13

6/4

4/9 6/4 11/2 11/3
4/9 O 0,0089 0,0472 0,0000
6/4 11,6 O 0,0036 0,0090

7,9 13,5 O

22,3 6,5 26 O

11/2
11/3

Test Chi2

0,0000

Fig.5.80 - Percentatges de les categories d’edat, a partir de l’NMI, aparegudes en els diferents sectors de la fase Vilars II.
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Els animals infantils estan molt poc representats en tots aquests espais, amb percentatges que no superen 
el 7%. En el sector 6/7 no es va trobar cap animal amb aquesta edat. 

Excepte els sectors 4/9 i 11/2A, que presenten uns espectres més similars, en general la distribució d’edats 
no és gaire homogènia entre sectors. Aquest fet pot estar indicant diferències significatives entre espais?
Per tal d’establir el grau de significació estadística d’aquesta tendència observada, s’ha aplicat el test del 
chi2 en els sectors que ho han permès120 (veure fig. 5.80). Les diferències són estadísticament significatives 
entre sectors i no poden haver-se produït com a conseqüència de l’atzar. Per tant, tot i que hi ha edats 
que apareixen millor representades en determinats sectors, aquestes semblances que havíem comentat 
anteriorment entre alguns d’ells, en realitat no serien estadísticament contrastables. Tots els sectors tenen 
espectres prou diferenciats entre ells. Podria ser que la selecció de determinades edats estigués relacionada 
amb la funcionalitat dels espais i/o un consum diferencial en els mateixos.

Quan ho analitzem tot més al detall, incloent els tres tàxons de la tríada i les seves respectives seqüències 
d’edats (veure taula inferior), l’anàlisi de correspondències ofereix una realitat més complexa.

120. Per al test s’han deixat al marge els percentatges dels individus infantils perquè no tenien menys de 5 observacions en la majoria de casos. Els 
sectors 6/7 i 6/13 també han quedat al marge de la comparativa perquè diverses de les categories d’edat també tenien valors inferiors a 5, que és el 
valor mínim que demana el test del chi2.

6/13 JA_SUDO

I_OC
A_SUDO

A_OC
6/4

4/9
J_OC F_OC

I_BOTA

A_BOTA
6/7

11/3 JA_BOTA

F_SUDO
JA_OC

11/2
I_SUDO

F_BOTA

J_BOTA

J_SUDO

.

.

.

.

.. . ..
.

.

. .

.

.

Sectors comparats probabilitat d' hipòtesi nul·la intepretació V de Cramer*
4/9 i 6/4 0,91644 semblants 0,31344
4/9 i 6/7 0,77687 semblants 0,38134

4/9 i 6/13 0,46503 semblants 0,46503
4/9 i 11/2 0,70879 semblants 0,37357
4/9 i 11/3 0,48482 semblants 0,37442
6/4 i 6/7 0,7947 semblants 0,36599

6/4 i 6/13 0,59991 semblants 0,41197
6/4 i 11/2 0,71703 semblants 0,3344
6/4 i 11/3 0,68895 semblants 0,31908
6/7 i 6/13 0,14045 semblants 0,57176
6/7 i 11/2 0,20497 semblants 0,4982
6/7 i 11/3 0,45052 semblants 0,38876

6/13 i 11/2 0,091403 semblants 0,54747
6/13 i 11/3 0,023952 diferents 0,54593
11/2 i 11/3 0,27421 seemblants 0,39388

* Aquesta és una mesura de la intensitat de la relació que es basa en el Chi2. Te un valor entre 0 i 1. Amb index de menys de 0,6, 
en el cas de que  hi hagués relació, aquesta seria molt poc fiable. En el  nostre cas confirma la diferencia entre les variables comparades. 

Fig. 5.6_13. Anàlisi de correspondències de les categories d’edat de la triada aparegudes en cada sector.  
La taula inferior mostra els test de significança de les relacions entre aquestes variables i els diferents sectors.

Fig. 5.81 - Anàlisi de correspondències de les categories d’edat de la triada aparegudes en cada sector.
La taula inferior mostra els test de significança de les relacions entre aquestes variables i els diferents sectors.
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En aquest cas els sectors que semblen presentar més semblances són la plaça (6/4) i l’àmbit 4/9. A partir 
de l’anàlisi de correspondències (fig. 5.81) les variables que millor representen a cada sector són:

• Sector 4/9 (espai únic sense llar de foc): els ovicàprids adults (A_OC).
• Sector 6/4 (plaça): els ovicàprids joves i els bovins joves (J_OC i J_BOTA).
• Sector 6/7 (espai productiu amb forns): els bovins adults (A_BOTA).
• Sector 6/13 (“espai col·lectiu o de reunions”): els porcs joves/adults (JA_SUDO).
• Sector 11/2 (casa del ferrer): porcellets (I_SUDO).
• Sector 11/3 (temple): espectre molt divers, però l’espècie més pròxima són els fetus d’ovicàprid 
(F_OC).

Per tant, a nivell global tampoc sembla que hi hagi gaire homogeneïtat en aquest sentit, excepte en el cas 
dels sectors 4/9 i 6/4. Ara bé, les dades semblen evidenciar algunes tendències interessants a comentar:

• Hi ha una major presència de porc en els espais singulars, com ara la sala de reunions (6/13) i la 
casa del ferrer (11/2). Tot i que a la primera hi ha una preferència pel consum en l’òptim carni (jove/
adults) i a la segona, per un consum de porcellets. En aquest segon cas també sembla que s’hi 
aproxima, a ell, la variable dels fetus de porc. 

• El temple presenta un espectre força divers amb la presència de totes les espècies. També sembla 
que hi ha una associació entre joves/adults i fetus. En concret entre fetus d’ovicàprid i de porc, així 
com de joves/adults d’ovicàprid i de boví. A nivell global també havíem vist que el temple contenia 
més individus joves que altres sectors. En la cultura grega, la presència de petits és assimilada a la 
riquesa. Per exemple, a la Odissea Homer escrivia que un home “ric en caps de bestiar” era qualificat 
literalment de “ric en anyells” (Homer, Odissea, XI, 257).

• La presència de fetus de bovins i/o de bovins joves s’ha constatat en casos molt excepcionals, per 
aquest motiu apareixen tan allunyats de tots els sectors.

El grau i la intensitat de relació entre sectors, expressats a través dels índexs d’ V de Cramer121 (veure 
fig. 5.81), mostren com tots els espectres d’edats de la tríada tenen una relació molt baixa entre sectors 
(per sota de 0,6). Aquesta tendència ha estat corroborada estadísticament amb la probabilitat d’hipòtesi 
nul·la. El valor de probabilitat de no–relació general és de 0,3964. Això vol dir que aquestes diferències 
que observàvem no són significatives entre sectors ja que es poden haver produït com a conseqüència 
de l’atzar. Així doncs, quan relacionem les seqüències d’edat dels animals de la tríada amb els sectors, 
es segueix mostrant poca diferenciació entre sectors, excepte entre el temple (11/2) i la sala de reunions 
(6/13), que sí que presenten diferències significatives entre ells.

5.6.4 La distribució de les parts anatòmiques de la tríada

L’anàlisi de freqüència d’aparició de les parts anatòmiques dels animals de la tríada i la manera com es 
distribueixen, ens ha de permetre visualitzar si efectivament hi havia espais que acaparaven les millors 
peces de carn de l’animal o si ,per contra, el consum era equitatiu i homogeni en tots ells. A nivell global i tal 
com expressa la fig. 5.82, les parts anatòmiques millor representades varien en funció de l’espècie i també 
de l’espai. Tot i que la majoria apareixen en tots els àmbits (fig. 5.83), hi ha algunes diferències interessants 
a comentar. La distinció s’ha dut a terme a partir de les dades que ens ha proporcionat l’NR ponderat, ja que 
d’aquesta manera tindrem una imatge més real de les freqüències d’aparició de cada os per als animals de 
la tríada, que són els millor representats en tots els sectors. A més, l’anàlisi de correspondències ens serà 
molt útil en aquest cas a causa de la multiplicitat de variables amb què treballarem. D’aquesta manera ens 
permetrà obtenir una visió més intuïtiva i gràfica d’aquells elements comuns en els espais, o pel contrari, si 
hi ha parts anatòmiques que s’associen a determinats sectors. De la mateixa manera, el gràfic ofereix una 
visió dels sectors que tenen unes freqüències més similars, i per tant, que són més semblants, i dels que es 
distancien perquè presenten més diferències que semblances amb la resta dels espais.

121. Està basat en el chi2. És una mesura d’intensitat de la relació i té un valor entre 0 i 1. En general per a valors inferiors a 0,6 caldria concloure 
que, encara que existeixin indicis de relació entre dos variables qualitatives, la intensitat de la relació és baixa. Aquest test estadístic complementa 
el resultat de la prova del chi2 (Barceló 2007, 123).
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fig. Amb anàlisis de correspondències per als diferents elements anatòmics de la triada extrets dels sectors 4/9, 6/4, 6/7, 6/13, 11/2 i 11/3 de la fase Vilars II.  
Tenint en compte que la gràfica de correspondències representa en un pla de dos dimensions uns vectors que en realitat estarien en un espai de més de quatre

dimensions, el percentatge d’explicació ens diu com s’ajusten els punts en el pla bidimensional i la qualitat de la representació. Aquesta mesura quantifica
la quantitat de la variança explicada per cada representació gràfica concreta.

Fig. 5.82 - Amb anàlisis de correspondències per als diferents elements anatòmics de la triada extrets dels sectors 4/9, 6/4, 6/7, 6/13, 11/2 i 11/3 de 
la fase Vilars II. Tenint en compte que la gràfica de correspondències representa en un pla de dos dimensions uns vectors que en realitat estarien 
en un espai de més de quatre dimensions, el percentatge d’explicació ens diu com s’ajusten els punts en el pla bidimensional i la qualitat de la 

representació. Aquesta mesura quantifica la quantitat de la variança explicada per cada representació gràfica concreta.
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Fig. 5.83 - Esquelets amb la reprecentació dels elements anatòmics de la triada per a cada sector. Els valors corresponen al %NRp (ponderat). 

Fig. 5.83 - Esquelets amb la representació dels elements anatòmics de la triada per a cada sector. Els valors corresponen al %NRp (ponderat).
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Distribució anatòmica de les restes d’OC

• L’húmer i el radi són els elements més comuns i millor representats en la majoria d’espais, sobretot 
a la plaça i al temple, exceptuant el sector de la zona 4 (barri sud, 4/9). 
• El segon element millor representat és la tíbia, amb un alt percentatge en tots els espais, exceptuant 
la sala de reunions (6/13) i el temple (11/3).
• En tercer lloc tenim la mandíbula, amb alts percentatges al sector 6/7 i a la sala de reunions (6/13). 
Amb un percentatge menor, però també molt significatiu, la trobem a la plaça central (6/4).
• La resta d’elements que apareixen de manera més puntual són el sacre, que només ho fa al sector 
4/9; el fèmur, al sector 6/7 i a la casa del ferrer (11/2) i finalment el metatars, al temple (11/3).

El test de significança aplicat a les taules de contingència mostra una probabilitat de no–associació de 
0,080. Aquest valor, juntament amb els resultats que mostra la gràfica de correspondències (fig. 5.82), 
evidencia que no hi ha una relació important entre sectors i parts anatòmiques en concret. Tot i que 
efectivament l’anàlisi de correspondències posa de manifest que hi ha alguns ossos que representen 
millor a determinats sectors, a nivell global l’espectre anatòmic entre espais presenta més semblances 
que diferències. Per tant, en aquest apartat tots els sectors presentaven semblances estadísticament 
contrastades. 

És interessant destacar, però, que els sectors 4/9 i 6/13 són els que s’allunyen més dels altres. El sector 
4/9 es caracteritza per presentar més elements del procés d’esquarterament primari, com són falanges, 
el sacre, els carps i, en definitiva, elements de rebuig amb poc valor alimentari. 
Els ossos que contenen les masses càrnies més abundants són més característics dels registres de la 
casa del ferrer (11/2), la plaça (6/4) i el sector 6/7. En canvi, tant el temple (11/3) com la sala de reunions 
(6/13) estan millor representats per les parts residuals del primer esquarterament, com són ossos del 
tars, banyes i crani. Una menció especial cal fer-la a una major presència de restes de banyam i de crani 
a la sala de reunions (6/13). 

Distribució anatòmica de les restes SUDO:

1. L’element millor representat, tant pel que fa a la seva presència com al percentatge de representativitat, 
és la tíbia, que està en tots els espais.

2. En segon lloc tenim la mandíbula –a la plaça (6/4), a la casa del ferrer (11/2) i al sector 6/7– i l’húmer, 
amb majors percentatges a la plaça i a la sala de reunions (6/13), essent també significatiu al sector 6/7.

3. El crani té els màxims percentatges de representació a la sala de reunions (&/13) i al temple (11/3).
4. La pelvis està molt ben representada al sector 6/7 i a la casa del ferrer (11/2).
5. El sacre només apareix representat al sector 4/9.
6. El fèmur, l’os que conté més massa càrnia de l’extremitat posterior, té percentatges màxims al sector 

4/9 i a la sala de reunions (6/13).

El test de significança aplicat a les taules de contingència mostra una probabilitat de no–associació de 
0,67238. Aquest valor tan alt, juntament amb els resultats que mostra la gràfica de correspondències 
(fig X.), evidencia que no hi ha una relació important entre sectors i parts anatòmiques. Això vol dir que 
les seqüències de representació anatòmica presenten més semblances que diferències. Veiem com el 
gràfic mostra que la majoria d’elements anatòmics se situen en l’àrea central, dins d’un cercle imaginari 
que dibuixen els diferents sectors. Això vol dir que tots comparteixen aquests ossos i que, per tant, 
són comuns a tots els espais. Només alguns ossos, com el fèmur, el sacre i els ossos del carp i el tars 
s’agrupen en el sector 4/9 i són els que caracteritzen la seva composició anatòmica i el fan diferent de 
la resta de sectors. Malgrat aquestes petites diferències, el test de significació considera que tots els 
sectors presenten unes semblances significatives pel que fa a la presència de parts anatòmiques de 
porc, i per tant, vol dir que el consum d’aquest animal seria similar en tots ells.
En aquest apartat, tal com passava amb el primer, els sectors que presentaven uns espectres més 
similars eren la plaça (6/4), la casa del ferrer (11/2) i el sector 6/7, tot i que en general tots els sectors 
presentarien semblances estadísticament contrastades.

Distribució anatòmica de les restes de BOTA

Els bovins presenten un espectre més variat i heterogeni que els ovicàprids i els suids. Aquest fet pot 
ser conseqüència d’un registre molt més escàs pel que fa a aquesta última espècie. D’entrada podem 
veure (fig.5.82 i fig. 5.83) com:
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1. El metatars és l’element que apareix millor representat en els espais. Ho fa en el sector 4/9, la plaça 
(6/4), la casa del ferrer (11/2) i el temple (11/3).

2. Les falanges I estan especialment ben representades a la sala de reunions (6/13), la casa del ferrer 
(11/2) i el temple (11/3).

3. El fèmur mostra els majors percentatges al sector 4/9, a la plaça (6/4) i a la casa del ferrer (11/2).
4. És interessant destacar un alt percentatge de banya al temple (11/3).
5. La mandíbula té uns alts percentatges a la plaça (6/4) i al sector 6/7. 
6. La tíbia només apareix ben representada a la sala de reunions (6/13).
7. L’húmer només apareix ben representat al sector 6/7.

Tant vèrtebres com costelles pràcticament no estan representades, essent majoritàriament els ossos llargs 
de l’extremitat posterior els que més presència tenen. El fet que hi hagi principalment metàpodes, falanges, 
els ossos del crani i ossos llargs, els que contenen més massa de carn, així com aquesta absència de 
vèrtebres, costelles, escàpula i pelvis, pot estar evidenciant que en general aquesta espècie se sacrificaria 
fora del poblat, i se’n practicaria també el primer esquarterament (tall de l’animal en peces grans) a 
l’exterior. Falanges i metàpodes haurien pogut entrar al jaciment enganxats a la pell de l’animal o bé com 
a conseqüència de l’entrada de les extremitats mes o menys senceres a l’interior, on es duria a terme el 
segon esquarterament destinat a dividir les parts més grans en trossos de carn consumibles. En aquest cas 
no s’ha dut a terme el test de significança aplicat a les taules de contingència a causa del baix nombre de 
restes de cada categoria (la majoria d’elements anatòmics presenten 0 restes). 
Tot i així, observem que el temple està representat per una major quantitat de banyes, fet que el diferencia 
de la resta de sectors, on no s’ha trobat aquest element. La major part dels espectres són compartits per la 
casa del ferrer (11/2), la plaça (6/4) i el sector 4/9, tot u que les diferències entre ells són prou significatives. 
El 6/7 es desmarca de la resta perquè és l’únic que conté elements de l’extremitat anterior (húmer, radi i 
ulna). I la plaça (6/4) i el sector 6/7 comparteixen la importància de la mandíbula.

En definitiva, a diferència del que passava amb els ovicàprids i els suids, en aquest cas no s’han pogut 
identificar semblances entre sectors, tots semblen presentar diferències, tot i que no hem pogut contrastar 
estadísticament si eren significatives o no. Val a dir, però, que aquestes dades cal prendre-les amb precaució 
perquè una mostra poc abundant pot oferir una visió enganyosa de la distribució i de la importància del 
volum dels conjunts en els espais.
Els espais que presentaven semblances pel que fa a la composició dels elements ossis, tant en els 
ovicàprids com en els porcs, eren la plaça (6/4), la casa del ferrer (11/2) i el sector 6/7, que és un sector 
caracteritzat per la presència de forns i de nivells de cendres. La resta de sectors, compostos pel temple 
(11/3), la sala de reunions (6/13) i l’espai semipavimentat i sense llar de la zona 4 (4/9), tenien un espectre 
significativament diferent i per tant amb composicions relacionades amb l’espai d’origen. En canvi, pel que 
fa als bovins, no es van trobar semblances entre la composició dels elements anatòmics i els diferents 
sectors. 

5.6.5 La distribució dels agents tafonòmics de primer nivell 

En relació amb els agents de primer nivell que van afectar i modificar els ossos en els diferents sectors 
podem veure que, tal com mostra el quadre inferior, només estan directament correlacionats amb el volum 
dels conjunts per a les mossegades de gos. Tant les marques de tall com els ossos cremats no guarden 
cap correlació amb l’NR. 

Índex de representativitat

sectors NR % M. 
tall % mossegats % cremats % NR/M.tall NR/mossegats NR/cremats

4/9 266 13,1 12 4,5 2 0,8 5 1,9 22,2 133,0 53,2

6/4 563 27,8 13 2,3 58 10,3 1 0,2 43,3 9,7 563

6/7 275 13,6 14 5,1 25 9,1 0 0,0 19,6 11,0 275

6/13 191 9,4 13 6,8 14 7,3 0 0,0 14,7 13,6 191

11/2 315 15,5 18 5,7 6 1,9 4 1,3 17,5 52,5 78,75

11/3 417 20,6 16 3,8 32 7,7 1 0,2 26,1 13,0 417

Total 2027 86 137 11    

Fig 5.84 - Taula on es representen les dades brutes dels diversos agents de primer nivell i de l’NR de cada sector de Vilars II amb més de 110 
restes per a la tríada. A damunt de cada agent tafonòmic apareix l’índex de la seva correlació amb l’NR.
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Tot i que les marques de tall presenten un correlació lineal positiva (I.C=0,1) respecte a l’NR, aquesta és 
extremadament dèbil. En aquest cas els índexs de representativitat indiquen que els sectors que tenen 
més ossos amb marques de tall són la sala de reunions (6/13) i la casa del ferrer (11/2). En canvi, els ossos 
cremats presenten una correlació negativa (I.C=-0,1) també extremadament dèbil respecte l’NR. En aquest 
cas són el sector 4/9 i la casa del ferrer (11/2) els que presenten un major nombre d’ossos cremats. En el 
cas de la casa del ferrer, provenen del sector 2A, és a dir, de la primera estança que comunicava amb el 
carrer. Estaven en un sòl de sedimentació sobre paviment (UE 11583, P-602), i així es podien relacionar 
amb les activitats de consum i cuinat d’aliments carnis en aquest espai122. Les restes cremades del sector 
4/9 provenien sobretot d’un nivell de paviment (UE 4207), i per tant, també poden estar relacionades amb 
les activitats de consum d’aquest espai, l’únic que sobta és que, de fet, en aquest sector no es va localitzar 
cap llar.
Els ossos afectats per l’acció dels carnívors tenen una correlació molt estreta i positiva (I.C=0,8) amb l’NR, 
això vol dir que a major nombre de restes sempre li pertoca un major nombre d’ossos mossegats, tot i que 
no és sempre una quantitat proporcional exacta, tal com indica l’índex. D’aquesta manera, els sectors amb 
més ossos afectats pels carnívors són la plaça (6/4) i en segon lloc el sector 6/7 (amb forns i nivells de 
cendres). 

Així doncs, els espais més singulars, l’11/2 i el 6/13, són els que presenten més ossos amb traces de 
processament i consum de l’esquelet. El sector 11/2 també és el que presenta més ossos cremats.

5.6.6 Recapitulació sobre el consum en els diferents espais a partir de les deixalles

L’estudi detallat de les deixalles de consum extretes de diferents sectors de la fase Vilars II ens ha mostrat 
una variabilitat d’espectres força interessant. En aquest últim punt recollim i posem en relació els diferents 
resultats obtinguts en els anteriors apartats. 

1. Els espais singulars (casa del ferrer 11/2 i sala de reunions 6/13) presentaven semblances entre 
ells pel que fa a la proporció dels tàxons i a una major presència de marques de tall. També es 
caracteritzaven per tenir el major nombre de fosses amb restes de porc prèviament consumit. En 
canvi, pel que fa als espectres d’edat, hi havia diferències significatives. Mentre que a la casa del 
ferrer estaven més ben representats els fetus i els animals en l’òptim càrnic, a la sala de reunions 
hi havia un percentatge més elevat d’animals adults. Si tenim en compte tant el taxó com l’edat, en 
general hi ha una major presència de porc en aquests espais singulars; al sector 6/13 hi ha una 
preferència pel consum de porcs en l’òptim carni (jove/adults) i al 11/2, pels porcs joves. En aquest 
segon cas també sembla que s’hi aproxima la variable dels fetus de porc.

2. L’espai del temple (11/3) és l’únic que es diferenciava de la resta de sectors pel que fa als percentatges 
de la tríada. Tot i que a nivell global les deixalles que contenia presentaven semblances amb la resta 
de sectors, els elements anatòmics que millor caracteritzaven el seu espectre eren precisament 
aquells amb menys valor carni. L’única semblança que tenia amb un altre sector era amb el 6/7, ja 
que ambdós compartien una major presència d’animals joves. També sembla que en aquest espai es 
produeix una associació entre joves/adults i fetus. En concret, entre fetus d’ovicàprid i de porc, així 
com de joves/adults d’ovicàprid i de boví. A nivell global també havíem vist que el temple contenia 
més individus joves respecte als altres sectors.

3. La plaça (6/4) i la sala de reunions (6/13) presentaven moltes semblances, tant pel que fa la 
representació dels diferents tàxons de la tríada com als espectres d’edat, on hi predominen els 
animals adults.

4. Amb relació als espectres anatòmics de la tríada en els diferents espais, no s’han pogut constatar 
diferències significatives entre ells. Tot i que sí que hi ha ossos que representen millor uns espais que 
un altres, a nivell global i pel que fa a les parts de carn d’ovicàprids i/o porc els espectres semblen 
reflectir un consum similar a tots Tot i així els espais amb una relació més estreta, pel que fa a la 
composició dels elements ossis, tant en els ovicàprids com en els porcs, eren la plaça (6/4), la casa 
del ferrer (11/2) i el sector 6/7 (sector caracteritzat per la presència de forns i de nivells de cendres). 
Els altres sectors, com el temple (11/3), la sala de reunions (6/13) i el sector 4/9 es distanciaven 

122. Les restes cremades pertanyen a ossos de porc i ovicàprid i estan afectades parcialment, de manera que poden relacionar-se perfectament amb 
els processos de cuinat de les peces de carn. Els ossos cremats corresponen a un fèmur, una costella i una dent aïllada d’ovicàprid, així com una dent 
d’un porc jove.
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més entre ells, més caracteritzats per ossos amb menys massa càrnia, com metàpodes, vèrtebres, 
falanges, tarsos, etc. El que sí que podem dir, doncs, tot i les semblances obtingudes, és que aquells 
sectors que semblen associar-se a tasques simbòliques, els espais d’ús col·lectiu i en definitiva els 
que no estan directament relacionats amb unitats domèstiques, estan més representats pels ossos 
amb menys massa càrnia. Pel que fa a la semblança entre la plaça (6/4), la casa del ferrer (11/2) i 
el sector amb forns i nivells de cendres (6/7), l’explicació de les seves majors semblances ja és més 
difícil. En general els sectors que s’han identificat amb cases o unitats d’habitació pràcticament no 
presenten deixalles. 

  
5. Una menció especial cal fer-la a una major presència molt marcada de banyes i de crani d’ovicàprid 

a la sala de reunions, (6/13) i de banyes de boví al temple (11/3).
  
6. Els sector on convergien índexs importants d’ossos cremats i de marques de tall era la casa del ferrer 

(11/2). Després, la sala de reunions (6/13) era la que presentava, però, els majors índexs de marques 
de tall i el sector 4/9, els majors índexs d’ossos cremats. Com era d’esperar el sector amb més restes 
d’ossos alterats per l’acció dels carnívors era el sector de la plaça central (6/4).

L’anàlisi microespacial ha permès documentar dinàmiques d’acumulació de deixalles i de consum 
diferenciades en alguns dels sectors que s’han prestat a l’estudi. Les principals diferències s’han establert a 
partir de l’NRD de la tríada ja que, si bé la resta d’elements analitzats (distribució edats i distribució elements 
anatòmics) han mostrat trets característics entre sectors que no mostraven diferències significatives entre 
ells pel que fa a l’espectre global dels seus conjunts faunístics. Sembla que les unitats d’habitació o espais 
estrictament domèstics es caracteritzaven per conjunts molt reduïts de deixalles. En canvi altres espais 
d’ús més col·lectiu, d’emmagatzematge, productius o espais oberts, com la plaça, són els que presentaven 
volums més importants de restes per metre quadrat (veure fig. 5.72). Aquest podria ser un element que ens 
ajudés a distingir entre espais d’hàbitat i altres tipus d’àmbits destinats a altres funcionalitats.
També volem deixar constància que el sector 4/9, l’únic del barri sud que s’ha prestat a la comparació, és 
el que sempre ha evidenciat tendències més diferenciades respecte als espais del barri nord (zona 11) i 
als de la zona nord de l’espai central (zona 6). En general, el que tenen en comú és la poca presència de 
restes d’animals de talla gran que, veient la dinàmica documentada en altres jaciments ibèrics, per exemple 
a Alorda Park (Valenzuela 2008, 104), s’haurien abocat extramurs o molt puntualment aprofitant l’ampli 
espai de la cisterna.
Respecte a les fases precedents, la fase Vilars II sembla evidenciar unes majors diferències entre espais 
pel que fa als volums de materials. En canvi en les fases precedents el volum de restes per metre quadrat 
presentava uns índexs molt baixos en tots els sectors, exceptuant el cas específic del sector 4/7, que ja 
s’havia comentat en el capítol de descripció de materials de la fase Vilars I. Per tant, la presència d’un major 
nombre de restes en alguns espais durant la fase Vilars II ja podria estar indicant aquestes diferències 
alimentàries durant l’ibèric ple. Amb sectors que, independentment de la seva superfície, acumulen més 
o menys deixalles de consum. Amb sectors amb més presència de porc i altres amb més restes de boví. 
Totes aquestes diferències i semblances entre sectors exposades al llarg d’aquest apartat esdevenen més 
evidents a partir del registre de practiques rituals i/o dipòsits sota paviment que tractem tot seguit en el 
següent capítol. 

5.7 Patologies i anomalies de l’esquelet
El jaciment dels Vilars ha proporcionat un total de 24 restes que presentaven alguna anomalia en la seva 
estructura (veure fig 5.85). Entre aquestes s’han pogut diagnosticar traumatismes, lesions en extremitats, 
lesions dentals, anomalies genètiques, infeccions i patologies òssies. Les espècies afectades eren tant 
les domèstiques (ovicàprids, bovins, porcs i cavalls) com les salvatges (lagomorfs i cèrvids). Pel que fa 
als elements esquelètics afectats, corresponien tant a l’esquelet cranial com al postcranial, depenent de 
l’espècie.

Patologies i anomalies en ovicàprids

• Aquesta espècie presentava principalment patologies a les dents. La que més s’ha documentat 
són unes lleugeres deformacions a la base de les arrels que adopta una textura semblant al corall, 
segurament causada per petites infeccions alveolars (Siegel 1976, 371). Aquest tipus d’afecció és 
més comú en animals adults o senils (p. e. 5.86,a).
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• La identificació d’una deformació de la corona en un segon molar inferior (UE 7072) podria 
denotar algun tipus de desordre alimentari que hauria afectat a la formació i/o creixement de la dent 
(fig.5.86,c). Però el cas més curiós l’ha proporcionat una estranya formació en el ciment dentari en 
la part superior de la corona d’un molar superior (UE 11494). La dent pertanyia a un animal jove, ja 
que no hi havia desgast, fet que a la vegada va ser el que va permetre conservar aquesta curiosa 
formació (fig. 5.86,b). Podria tractar-se d’un petit odontoma simple (tumor dental benigne) format 
de dentina i ciment dentari, que sol aparèixer en les arrels o la corona de la dent i afecta sobretot a 
animals joves, en particular als premolars i molars del maxil·lar.

• L’únic os llarg afectat en aquesta espècie era un radi d’ovella localitzat a la zona 6 (UE 6019) que 
presentava exostosi lleu a la zona d’articulació radioulnar. La causa podria ser una lleu deformació 
òssia que hauria impedit una correcta articulació d’aquests dos ossos, i hauria provocat problemes 
locomotors a l’animal.

Patologies i anomalies en suids

Els suids presentaven tant malalties d’origen infecciós com anomalies òssies segurament causades per 
factors epigenètics.

• Aquesta espècie presentava dos casos en l’extremitat distal de l’húmer, que no presentava el 
foramen supratroclear (fig. 5.89, o,p). Aquest fet, més que una qüestió patològica, podria ser una 
herència genètica, ja que s’ha pogut documentar com a mínim en dos individus de fases diferents. Un 
dels ossos va ser trobat a la zona 11 (barri nord) i pertanyia a la fase Vilars II. L’altre es va localitzar 
a la cisterna (UE 7073) i corresponia a la fase Vilars III.

• Les dents també presentaven una deformació en la zona alveolar d’un primer incisiu inferior. Aquest 
element també presentava una coloració fosca que abraçava tota la peça i per la qual no s’ha trobat 
un diagnòstic satisfactori (fig. 5.89, q).

• Una de les fosses de la zona 11 (FS-sn, UE 11097, sector 11/6, fase Vilars I) contenia les restes 
d’un porc d’uns 12 mesos d’edat. Diversos ossos llargs, mandíbula i crani presentaven una 
afectació comú i generalitzada. La morfologia de les lesions correspondria molt probablement a una 
malaltia infecciosa anomenada osteomielitis (fig. 5.87 i 5.88, a-n). Tot i que aquest tipus d’afectacions 
tenen una morfologia que provoca que molts arqueòlegs les confonguin amb l’acció d’agents 
postdeposicionals (Baker i Brothwell 1980, 158), una anàlisi completa dels ossos va permetre atribuir 
aquestes afectacions tan característiques a la malaltia, descartant la possibilitat que es tractés d’una 
afectació tafonòmica. 

L’osteomielitis és una infecció òssia que pot ser causada per fongs (10% dels casos actuals) o 
bacteris (90% del casos actuals). Pot propagar-se a l’os des de la pell, els músculs o els tendons 
infectats propers a l’os. Tot i que n’hi ha de diferents tipus, el cas estudiat sembla correspondre a una 
osteomielitis per contigüitat, que es produeix a causa dels bacteris (Staphylococcus aureus és el més 
habitual) que arriben a l’os quan ja estan infectats els teixits veïns. La via primària de penetració dels 
bacteris pot ser a través de ferides, fractures obertes o ulceres cutànies cròniques.

L’aspecte de l’os a nivell macroscòpic permet constatar deformacions, orificis i llacunes anormals 
que semblen correspondre a una fistulització infecciosa de l’os (Etier 1997, 88). En els animals 
joves o subadults sol aparèixer en epífisis i metàfisis, tal com passa en l’exemplar estudiat. Se sol 
diagnosticar al cap de setmanes o mesos, quan la malaltia ja ha derivat en una infecció crònica 
generalitzada.

En el cas de l’individu de la FS-sn, sembla que l’animal ja ha derivat a una osteomielitis crònica ja que 
presenta neoformacions òssies lleus, alguns punts amb necrosi òssia i fistulització. Per tant, aquesta 
infecció podria ser perfectament la causa de la mort de l’animal, encara que és molt possible que fos 
sacrificat abans que es detectés ja que, tal com s’ha comentat més amunt, poden passar setmanes 
i inclús mesos abans no apareguin símptomes evidents de la infecció.
S’ha trobat un paral·lel arqueològic en una ulna de porc del jaciment de Palàs (segle X i XI dC) (Etier 
1997, 125) amb unes deformacions molt similars a les de l’individu de Vilars. 
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La millor manera de prevenir aquesta malaltia és el manteniment d’una bona higiene i sobretot, quan 
els animals tenen ferides, cal desinfectar-les bé. De fet, la seva aparició s’atribueix a deficiències de 
salubritat. La manca d’higiene en espais d’estabulació d’animals, mal oxigenats i amb acumulació de 
deixalles alimentàries i excrements, sol ser un dels factors més favorables per a l’aparició d’aquests 
tipus d’infeccions. Per tant, pot estar mostrant pitjors condicions d’estabulació (probablement espais 
reduïts tipus corralina) per aquesta espècie i de retruc, una major probabilitat d’adquirir malalties 
infeccioses. 

Fig. 5.86 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels ovicàprids

c
b

a

a. mandíbula d’ovicàprid amb falta de dents i afectacó de les arrels 
com a conseqüència de l’edat avançada de l’animal (UE 6260).
b. Molar inferior  amb possible tumor dentari (odontoma) 
(UE 11494).
c. M2 inferior amb malformació (UE 7072)
 

Fig. 5.86 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels ovicàprids.
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a b c
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e

f

g

h

i j

Fig. 5.87 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels suids.Fig. 5.87 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels suids.
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K l

m

n

a. ulna dreta 
b. ulna porc ostemelitica procedent del jaciment 
de Palas, segle X i XI dC. (Etier 1997, 125).
c. radi dret
d. os del carp (semilunar)
e. os del carp (capitatum) dret.
f. os del carp (piramidal) dret.
g. metacarp V dret.
h. metacarp II dret.
i.  metacarp IV dret.
j. metacarp III dret.
k.  fragment d’os zygomatic
l. condils occipitals
m. falange I (III)
n. fragment d’os zygomatic
 

Ossos del porc de la fossa FS-sn (UE 11097)
afectats per osteomielitis

Fig. 5.88 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels suidsFig. 5.88 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels suids.
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Fig. 5.87 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels suids

ao

p

q

o: extremitat distal d’húmer de porc (UE 7073). p: extremitat distal d’húmer 
de porc (UE 11070). q: incisiva 1 inferior amb desformació alveolar (UE 6047)

Fig. 5.89 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels suids
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Patologies i anomalies en bovins

Els bovins eren els que presentaven un major nombre de patologies, cosa molt significativa si tenim en 
compte que és el taxó de la tríada que menys restes ha proporcionat. En aquest cas l’espectre d’afectacions 
és més variat i afecta tant a elements cranials (dents i banyes) com a elements de l’esquelet postcranial 
(costelles i falanges).

• Les dents presentaven dos tipus d’afectacions. Unes relacionades amb processos infecciosos 
intensos (fig. 5.91, f) i lleus (fig. 5.91, h) i unes altres amb un desgast anòmal (fig. 5.91, g), molt 
probablement provocat per una mala oclusió de la mandíbula amb el maxil·lar (Lignereux et al. 1995, 
833). 

• També es van localitzar petites formacions òssies al cos d’una costella, per la morfologia i distribució 
podrien correspondre a osteomes (fig. 5.91, e), que es manifesten en forma de petits nòduls ossificats. 
Normalment poden estar causats per hematomes ossificats sobre ossos superficials (Brothwell i 
Baker 1980, 101-102).

• Hi havia una escàpula que presentava principis d’exostosi a la vora caudal del coll de l’escàpula 
(UE 6091). Això podria relacionar-se amb alguna atrofia articular provocada per l’edat de l’animal, 
alguna fractura que hagués sobrecarregat la cintura escapular o simplement el sobreesforç provocat 
pel sotmetiment de l’animal a treballs de tir. 

• En dos casos vam trobar dos banyes, tal com mostra la fig. 5.1_18, que tenien una morfologia 
diferent de les altres. En primer lloc tenien un radi més arrodonit i de dimensions significativament 
inferiors respecte a les altres. A més, presentaven una lleu deformació en alguna de les seves 
zones. En aquest cas es va apuntar la hipòtesi que fossin animals castrats, ja que es caracteritzen, 
normalment, per una disminució de la talla de les banyes (Armitage i Clutton-Brock 1976). Pel que 
fa a l’estremiment i lleu deformació de les dos banyes, vam apuntar dos possibilitats. D’una banda, 
es podria atribuir a l’acció del “jou de cap” que es fixava a l’animal a través d’una corda lligada a les 
banyes (veure fig. 5.21). De l’altra, alguns autors (p. e. Siegel 1976, 363) han relacionat la presència 
de lleus estremiments amb trastorns alimentaris en algun moment del creixement de l’animal. En 
canvi, les lesions o cicatrius provocades per traumatisme menor s’han descartat ja que, tal com 
afirma West (1975), les lesions a les banyes són molt infreqüents en les baralles o col·lisions entre 
membres de la mateixa espècie, sobretot quan s’aplica una força en direcció lateral o transversal.

• Amb relació als elements postcranials, les falanges presentaven diverses afectacions. En tots els 
casos les anomalies foren localitzades en les primeres falanges. Vam diagnosticar la presència 
d’osteòfits en les zones d’insercions musculars del lligament anular i dels lligaments col·laterals 
abaxials de les articulacions interfalangianes (fig. 5.90, a, b, d). Els osteòfits són excrescències 
òssies que també s’anomenen més comunament “becs de lloro” per la forma punxeguda que 
adopten en la majoria dels casos. Són una petita protuberància d’os extra que creix al voltant de les 
articulacions o zones d’inserció muscular. En realitat són el resultat del treball de l’organisme quan 
intenta compensar la degeneració de l’os i el lligament a causa de l’edat o una lesió .
No és una malaltia com a tal, sinó que forma part d’una patologia que s’anomena osteoartrosi i que 
provoca una limitació en la capacitat de moviment de la part afectada. Se solen desenvolupar en 
les zones on una articulació s’està degenerant, i s’associen generalment amb el tipus d’artritis més 
habitual, és a dir, l’osteoartritis. 
Els individus més propensos a tenir aquesta afectació òssia són els que fan moviments freqüents i 
repetitius. Però també pot aparèixer si es manté una mateixa postura durant un temps prolongat, per 
una mala articulació entre ossos123, per un traumatisme i/o a una infecció (www.veterinario_vetersalud.
com). 

Per concloure, l’únic que podem afirmar amb seguretat és que les patologies que presenten els bovins 
semblen evidenciar que aquests animals s’haurien utilitzat per al treball, una hipòtesi que ha estat contrastada 
amb els resultats d’estudis efectuats amb bovins de tir actuals (Higham et al. 1981, 360). La comparació 
entre grups de bovins adults no sotmesos a tracció i els que sí que ho havien estat va mostrar afectacions 
patològiques ben diferenciades. L’edat, el pes i la mobilitat havien afectat el creixement del procés extensor. 
123. En aquests casos, l’articulació en comptes de ser suau serà a “salts”, i això provoca petits traumatismes o cops que, al repetir-se moltes vegades, 
arriben a trencar o malmetre el cartíla articular i provoquen aquestes rugositats o osteòfits.
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a. Primera falange de boví procedent 
del jaciment dels Vilars.  En concret 
estava a la zona de l’espai central  
(UE 6252) i corresponia a la fase Vilars II.
La falange presentava osteofits a 
la zona d’inserció del lligament anular. 
A més també tenia un desgast molt 
polit a la vora medial de l’articulació 
distal. Aquest s’hauria produït 
possiblement causada pel fregament
amb l’altra falange.

 

b. Primera falange de boví de la fortalesa
 dels Vilars.  Procedent del carrer de 
(UE 5003) en el tram del barri sud.
Presentava un osteofit a la zona 
d’inserció del lligament anular.  Al costat 
s’hi hacol·locat una primera falange de 
boví  del jaciment de Minferri  de l’edat 
del bronze (Juneda, Segrià) sense 
anomalies òssies.

d. Primera falange de boví procedent de la fortalesa dels Vilars (UE 6238). Estava a 
la zona del barri central (fase Vilars II). Presentava un osteofit a la zona d’inserció del 

lligament anular i una osteoartrosi lleu (recreixement d’os a l’articulació proximal).

c. Primera falange de boví, procedent 
de S. Filitica (Sassari).  Allargament i 
deformació de les falanges és interpretat 
per l’autora com un treball prolongat 
(Wilkens).

a

b

c d

Fig. 5.90 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels bovinsFig. 5.90 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels bovins.
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e

f g

h

a: Osteomes situats al cos d’una costella molt probablement de boví (UE 6236). f: infecció de les genives que 
ha afectat a les arrels de la dent. g: desgast anomal de Pm3 (UE 4720). h: infecció dels alveols de la dent. 

Fig. 5.91 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels bovinsFig. 5.91 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels bovins.
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Mentre que la tracció i els treballs al camp havien afectat el procés flexor. Diversos dels osteòfits presents 
en les falanges dels bovins de Vilars estaven localitzats en els lligaments que sostenen els tendons dels 
músculs flexors. Aquest fet esdevé un bon argument per poder afirmar que l’ossificació dels lligaments no 
seria deguda a l’edat o pes de l’animal, sinó que efectivament serien patologies causades pel treball124. 

Així i tot, les excrescències de l’os (osteòfits) presenten en tots els casos estadis primaris, és a dir, patologies 
poc severes125 (almenys les que han arribat a nosaltres a través del registre faunístic). Això vol dir que no 
sembla que els animals haguessin estat sotmesos a un treball excessiu i intensiu. Aquest fet també es 
podria atribuir a una renovació ràpida dels animals adults, fet que hauria reduït el període de treball a què 
haurien estat sotmesos. Les característiques geogràfiques de la plana podrien ésser un altre factor decisiu 
que hauria afavorit que els animals estiguessin sotmesos a menys esforços com a conseqüència de la 
benevolència de l’orografia del territori. 
En tot cas, les evidències de les que disposem semblen suggerir una agricultura poc extensiva, que no 
cobriria grans extensions de terreny. Els animals treballen, però ho fan en zones properes al jaciment i 
sense haver de suportar llargues jornades de llaura. Aquestes patologies poden estar caracteritzant de nou 
un agricultura basada en l’autoabastiment de la fortalesa, tot i que de nou cal tenir en compte les limitacions 
del registre que pot haver fet desaparèixer algunes dades. 

Patologies i anomalies en èquids

En els èquids només vam identificar una patologia dental en una Pm4 superior (UE 7058) d’un individu que 
tindria entre 4 i 5 anys. Per aquesta anomalia s’han trobat tres possibles diagnòstics que podrien coincidir 
amb les característiques morfològiques observades (fig. 5.92a):

1. Odontomes: estan formats per dentina i ciment en proporcions diferents. Afecten sobretot animals 
joves, en particular als premolars i molars del maxil·lar. Tot i que generalment són benignes i de 
creixement lent, acaben envaint tots els teixits del voltant. Radiològicament es manifesten en forma 
de lesions agressives parcialment mineralitzades. L’odontoma “simple” es pot desenvolupar en la 
corona o en les arrels. Cal diferenciar-lo de l’odontoma “complex”, que conté tots els elements d’una 
dent normal, és a dir, la dentina, el ciment i la polpa, però amb l’estructura està desorganitzada. 
Radiològicament apareixen com una massa ossificada de vegades quística (Boyer 2007, 89).

2. Displàsia del ciment dental: Molts arqueozoòlegs han analitzat una proliferació del ciment en els 
molars de cavall que es descrita com una evolució clàssica de la inflamació del parodont en aquesta 
espècie (Bolz 1973). 

3. Periostitis alveolar: es caracteritza per una acumulació de pus en la zona de la bossa periodontal126. 
Pot evidenciar-se a partir de dolors i un mal mastegament. L’animal pot negar-se a menjar durant 
alguns dies. Si la patologia es desenvolupa i afecta l’os alveolar (arrel), és quan es parla de periostitis 
alveolar i provocarà una fistulització vers el sinus o al llarg de la vora interna de la branca horitzontal 
de la mandíbula. En aquest estadi més avançat, la dent pot ser expulsada espontàniament. Existeix 
una periostitis alveolar ossificant en els cavalls de menys de 5 anys. Tenint en compte que l’exemplar 
de Vilars tindria entre 3 i 4 anys, podria correspondre a aquest tipus de patologia (Boyer 2007, 87).

124. És important tenir en compte aquest aspecte, ja que cal ser prudent a l’hora d’atribuir ràpidament una anomalia òssia situada a les falanges al 
sobre esforç causat pel treball de l’animal. Pot haver-se produït per multiplicitat de causes, com pot ser la transhumància (recorregut de llargues 
distàncies), traumatismes que fan caminar malament l’animal, deformacions òssies, l’edat i pes de l’animal, etc. Van Neer (1993, 36) ja adverteix 
sobre aquesta qüestió, tot afirmant que diverses patologies en falanges i metàpodes associades al tir també es poden desenvolupar en animals que no 
han efectuat cap tipus de treball de tir. Les exostosis, per exemple, també es desenvolupen en les extremitats d’animals que han pasturat en regions 
muntanyoses, on el substrat irregular afavoreix la seva aparició (Armour-Chelou i Clutton Brock 1985). Respecte a això també cal mencionar que 
patologies idèntiques van ser documentades en primeres falanges d’animals salvatges, com per exemple en Capra pirenaica i Cervus elaphus de la 
Grotte de la Vache (Ariège, França), en el període tardoglaciar (Lignereux et al. 1995, 843, planxa IV, núm. 16).

125. Les falanges de Vilars han estat comparades amb les procedents d’altres jaciments medievals francesos, per exemple, el jaciment de Sainte-
Croix de Lyon del segle XI i el de Lyon Terreaux del segle XVI, entre d’altres. Totes havien estat recollides per Etier (1997, 120-122) i presentaven 
deformacions severes amb exostosi i ostefits molt desenvolupats. Unes deformacions molt més agressives respecte a les documentades a Vilars.

126. És un espai que es crea entre la dent i la geniva com a conseqüència de la malaltia parodontal. La profunditat de bossa es mesura entre l’alçada 
de la geniva marginal (o geniva lliure) i la inserció epitelial, d’1 a 2,5 mm. 
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Sigui quina sigui, es trobaria en un estadi molt inicial, sense que hagués afectat gaire la dent. Aquestes 
afectacions estan classificades dins la categoria de tumors dentals, tot i que no es consideren malignes en 
cap dels casos. Pel que fa a l’origen d’aquesta patologia no s’especifica una causa concreta, de manera que 
no s’han pogut relacionar aquestes deformacions amb la possible acció de l’arnès sobre dents i genives. En 
aquest cas no sembla factible que aquesta patologia fos la causa de la mort de l’animal.

a: Pm4 superior de cavall de la fortalesa dels 
Vilars (UE 7058). Formava part dels conjunts 
extrets de la cisterna (Vilars III, ibèric ple).
b: Segon molar inferior esquerra de cavall amb 
displasia del ciment dentari. Dent procedent 
del jaciment gal·loromà de Simandres Plaines 
(Etier, 1997, 110).
c: Odontomes de cavall actual (Zetner i 
Eisenmerger 1982).
d: Odontomes massius en un cavall gal·loromà 
cavall (Jourdan 1976).

a

b c

d

Fig. 5.92 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels èquids.Fig. 5.92 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels èquids.
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Patologies i anomalies en lagomorfs

• D’aquesta espècie només es va detectar una traumatisme agut al coxal (fig. 5.93a), que havia 
fracturat la branca de l’ílium i que posteriorment s’havia soldat malament i havia provocat un procés 
infecciós i exostosi al voltant del traumatisme. En tot cas no sembla que aquesta fractura fos la causa 
de la mort de l’animal, ja que l’os està soldat totalment.

• Una altra anomalia òssia que respondria a qüestions genètiques és la localització d’un húmer que 
no presentava el foramen supratroclear característic d’aquesta espècie (fig. 5.93b). Recordem també 
que havíem vist casos de la mateixa anomalia en alguns exemplars de suids.

Fig. 5.93 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels lagomorfs.

a: coxal de conill amb traumatisme curat però amb exostosi al voltant de la fractura. 
També hi ha evidències d’una infecció severa, segurament com a conseqüència 
del traumatisme (UE-7086). Aquesta resta va aparèixer dins de la cisterna.

b: extremitat distal d’un húmer de conill que no presentava la fossa supracondilar
 (UE 4216). Aquesta resta va aparèixer dins una casa del barri sud (zona 4).

a b

Fig. 5.93 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet dels lagomorfs.
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Patologies i anomalies en cèrvids

• Hi havia una vèrtebra lumbar procedent de la zona 6 (UE 6047) que semblava presentar una 
fractura soldada (fig. 5.94a). Si tenim en compte la morfologia de la fractura, la situació i la orientació 
(estava a la vora dorsal), és temptador llançar la hipòtesi d’un possible impacte de fletxa. Tanmateix, 
no ho podem assegurar. En tot cas aquest primer impacte no va ser la causa de la mort de l’animal 
ja que la fractura estava perfectament soldada i regenerada, tot i que havia quedat lleugerament 
deformada. 

• També es va trobar un radi de cérvol que presentava exostosi a l’articulació radioulnar (fig. 5.94b). 
Aquesta resta procedia de la cisterna i corresponia a la fase Vilars III (ibèric ple). Podria tractar-se de 
periostitis crònica ossificant, que en la zona del colze podria ser el resultat d’un esquinç (Lignereux 
et al. 1995, 838). També podria ser simplement que es tractés d’un animal adult.

UE-7086

a

b

a: radi de cérvol amb exostosi a la zona d’articulació 
radio-ulnar. Aquest formava part dels materials de la 
cisterna (UE 7086).

b: vèrtebra lumbar de cérvol amb ferida-fractura 
cicatritzada (UE 6047).

Fig. 5.94 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet del cèrvidsFig. 5.94 - Patologies, traumatismes i anomalies òssies de l’esquelet del cèrvids.
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6.1 Introducció

6 Els canvis en l’alimentació càrnia i la 
gestió ramadera, a la plana occidental 
catalana

6.1 Introducció
“ El model de producció de la vida material determina el caràcter general dels processos 
socials, polítics i espirituals de la vida. No és la consciencià dels homes el que determina la 
seva existència, sinó que, al contrari, la seva existència social és la que determina la seva 
consciència»

               (Marx 1975, 21)

A partir de la disciplina arqueozoològica, pretenem aportar noves dades sobre el model de producció 
econòmica que caracteritzava a les comunitats protohistòriques de la plana occidental. Si partim de la 
base que el model productiu influencia i determina, en gran part però no únicament, els processos socials, 
polítics i espirituals de la vida de les comunitats humanes, això converteix a l’arqueozoologia en una eina 
fonamental a l’hora d’aportar indicadors que permetin dilucidar alguns aspectes, encara foscos, sobre 
l’evolució sociopolítica de les comunitats del passat. En aquest sentit, però, partim de la base que qualsevol 
treball ha d’adoptar una postura critica vers els models preestablerts, ja que si bé, i tal i com comenta 
Arutro Morales (1988, 464) “por alguna extraña razona, quizás para poder comprender el mundo, la mente 
humana funciona a base de modelos”, cal estar atents als apriorismes que puguin guiar inevitablement les 
nostres conclusions amb l’única finalitat de poder encabir-les dins d’uns paràmetres predefinits. Aquesta 
constant renovació serà la clau de l’avenç en la recerca i en definitiva una actitud que ens ajudarà, en un 
futur, a reforçar a o desestimar alguns dels paradigmes vigents en pro de noves perspectives que s’adaptin 
millor als nous resultats.

El repte d’aquest apartat serà el de posar a prova el model materialista històric emprat per a explicar 
l’evolució de les comunitats protohistòriques de la plana, i veure com els indicadors extrets de l’anàlisi 
arqueozoològica s’hi adapten o per contra qüestionen alguns dels seus supòsits. Per dur a terme aquesta 
tasca intentarem aproximar-nos a les interrelacions entre assentaments, a cada època, tot analitzant la 
homogeneïtat o diferenciació entre els seus ventalls faunístics. La comparativa tindrà un caire principalment 
regional on s’oferirà una visió diacrònica (del bronze final a època ibèrica) del consum, la gestió ramadera 
i alguns elements simbòlics, a la plana occidental catalana, sense que això impedeixi incloure, de manera 
no tan detallada, una comparativa entre la dinàmica de les zones interiors i la de les costeres. Això ens 
permetrà obrir-nos i obtenir una millor perspectiva en els moments en que les limitacions dels registres 
disponibles ens impedeixin anar més enllà, de la mateixa manera que podrem analitzar si la dicotomia 
costa-interior queda reflectida també en el consum alimentari, les pràctiques religioses i la gestió dels 
ramats.

Tot i que som conscients de les limitacions que condicionen l’estudi, i que s’aniran esbossant al llarg 
d’aquest apartat, no volem renunciar a intentar oferir una visió global de les tendències observades a 
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la plana occidental. Mirar d’establir comparacions, a partir del registre arqueozoològic, entre jaciments 
a diversos nivells (espectre faunístic, representació anatòmica, patrons de sacrifici, etc.) és sempre una 
tasca agosarada. Alguns autors (p.e: Morales 1984) ja advertien de la dificultat i el risc de comparar els 
conjunts faunístics de diferents jaciments per a intentar inferir quins eren els processos socioeconòmics 
a nivell global. El principal problema el trobem en els diversos factors que modifiquen i que contribueixen 
a la parcialització de la mostra arqueozoològica. Aquest aspecte ja ha estat tractat amb profunditat en 
l’apartat metodològic, de manera que no traslladarem de nou aquí el debat. En tot cas, el que si que volem 
destacar és que essent conscients de la parcialitat a la que estem sotmeses, s’ha intentat pal·liar la situació 
definint tota una sèrie de paràmetres a l’hora de seleccionar els jaciments per a la comparació (veure punt 
6.2). D’aquesta manera tot i ser conscients de les dificultats i limitacions implícites (diferents metodologies 
d’estudi, diferències geogràfiques, volum de la mostra, condicions diferencials de conservació, diferents 
sistemes de recollida, diferents sistemes d’excavació, etc.) pensem que és més important intentar oferir 
visions globalitzadores dels processos de canvi social en cada territori. Anem doncs a intentar caracteritzar 
les comunitats de la plana a partir de les noves dades aportades per l’anàlisi arqueozoològic. 

6.2 Els criteris de selecció dels conjunts i els objectius de 
l’apartat
La recerca bibliogràfica ens ha fet prendre consciència del nombre creixen d’estudis i publicacions des 
de principis dels anys 90. De manera que actualment ja es comença a disposar d’un corpus important 
de dades. Tanmateix, també s’ha pogut constatar que hi han pocs estudis disposin de conjunts que 
procedeixin d’excavacions en extensió. Molts d’ells es redueixen a l’estudi d’espais concrets o zones del 
poblat. D’aquesta manera hi ha una forta heterogeneïtat pel que fa a la de les mostres ja sigui pel volum 
de materials disponible, per la metodologia emprada i l’explotació de les dades o per l’aprofundiment dels 
estudis de cada jaciment. Aquests factors han provocat la reticència de molts investigadors i investigadores 
a l’hora de realitzar anàlisis comparatives entre jaciments. Tanmateix nosaltres compartim visions com 
les de Maria Fernanda Blasco (1992) que es podria resumir amb la frase següent: “los estudios concretos 
sobre los restsos de fauna de cada yacimiento, si bien poseen valor en sí mismos, deben ir encaminados a ofrecer 
informacions en un contexto mas amplio, a dar una visión global”. 

D’aquesta manera, l’estudi de l’alimentació càrnia i la gestió ramadera se centrarà en en la composició de la 
triada domèstica (ovelles i cabres, bous i porcs), de manera que es basarà en el consum d’animals domèstics, 
apuntant també algunes dades sobre l’activitat cinegètica, així com altres indicadors arqueològics. A partir 
d’aquí s’han definit alguns punts per a la selecció dels conjunts faunístics i la metodologia emprada: 

• L' unitat de quantificació sobre la que basarem la comparativa serà l'NRD de la tríada domèstica. 
Tot i la problemàtica àmpliament debatuda pels especialistes sobre aquesta unitat de quantificació 
vam valorar que en context domèstic.

• Pel que fa al volum de la mostra, i seguin la tònica general del treball, només es tindran en compte 
aquells conjunts que superin les 110 restes. De la mateixa manera cada taxo a de disposar d'un mínim 
de 5 restes. Tot aquests criteris s'han establert a partir de les exigències dels testos estadístics, que 
en definitiva seran la base metodològica sobre la que se sustentarà aquest apartat.

• Només tindrem en compte les restes procedents de contextos domèstics deixant de banda 
necròpolis i santuaris aïllats. De la mateixa manera no es tindran en compte aquells conjunts 
faunístics que puguin tenir motivacions rituals o simbòliques, com són els conjunts sota paviment o 
animals depositats sencers i en connexió anatòmica. Tampoc es tindran en compte restes que hagin 
aparegut en context domèstic en forma d'ofrena a enterraments infantils. En definitiva, els conjunts 
que tractarem seran aquells procedents de deixalles de consum domèstiques en poblat.

• L'anàlisi comparatiu pel que fa a l'explotació pecuària només es durà a terme amb alguns jaciments 
de la costa catalana, degut a la heterogeneïtat de metodologies i unitats de quantificació utilitzades, 
que molts cops poden variar significativament els resultats i interpretació de les dades. Per tant, en 
aquest aspecte analític, només establirem comparacions amb aquells jaciments que han utilitzat 
estrictament la mateixa metodologia que nosaltres.
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• Pel que fa als períodes cronològics estudiats, s'ha tingut en compte tres períodes per a la plana 
occidental (Bronze final, Primer Ferro, època ibèrica) i dos períodes a l'hora d'establir una comparativa 
més amplia (Primera Ferro i Època ibèrica), ja que compren concretament la forquilla temporal 
d'ocupació de la fortalesa dels Vilars (Arbeca).

Els criteris de selecció van permetre comptar amb els registres d’onze jaciments (comptat que hi ha 
jaciments que perduren al llarg dels diferents períodes) dels quals 9 correspondrien al període del Bronze 
final; 3 a la Primera Edat de Ferro i 5 a època ibèrica (fig. 6.1 i 6.2).
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Fig. 6.1 - Localització dels jaciments amb estudis de fauna citats en aquest capítol.
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1

NRD
Període Jaciments BOTA SUDO OC triada BOTA SUDO OC

Br. final (1100-750 a.C)

Punta Farisa (Fraga, Huesca) 21 6 136 163 12,9 3,7 83,4
Zafranales (N-I i N-II)(Fraga, Huesca) 218 13 301 532 41,0 2,4 56,6
Carretelà (Aitona, Lleida)(E.IV-III-II) 42 28 233 303 13,9 9,2 76,9

Vincamet I-II (Fraga, Huesca) 22 10 74 106 20,8 9,4 69,8
Pedrera I (Vallfogona de Balaguer, Noguera) 385 85 805 1275 30,2 6,7 63,1

Br. Recent/1er Ferro  Vilot I- II-III (Alcarràs, Lleida) 62 3 185 250 24,8 1,2 74,0

1r Ferro (700-550 aC)

Tossal del Molient I/II (Poal, Urgell) 44 22 467 533 8,3 4,1 87,6
Vilars 0 (Arbeca, Garrigues) 6 16 81 103 5,8 15,5 78,6

Vilars I (Arbeca, les Garrigues) 31 137 360 528 5,9 25,9 68,2
Pedrera IV-V-VI (Vallfogona de Balaguer, Noguera) 855 105 1565 2525 33,9 4,2 62,0

Ib. Antic (550-400 aC)
Pedrera II (Vallfogona de Balaguer, Noguera) 120 35 140 295 40,7 11,9 47,5

Tossal del Molinet III (Poal, Urgell) 24 14 170 208 11,5 6,7 81,7
Vilars II (Arbeca, les Garrigues) 227 547 2194 2968 7,6 18,4 73,9

Ib. Ple (400-200 aC) Vilars III (Arbeca, les Garrigues) 11 19 80 110 10,0 17,3 72,7
Ib. Ple/Final Molí d'espígol (Tornabous, Urgell) (Zona 15) 206 278 1015 1499 13,7 18,5 67,7

Ibèric Final (200-150 aC) Estinclells (Verdú, Urgell) (Cisterna) 7 38 36 81 8,6 46,9 44,4

NRD %
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7
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16
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Bronze final
Iera Edat del Ferro
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Ibèric Ple/Final
Vilars 0 i I
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Vilars III

BOTA
1. Pedrera I
2. Zafranales
3. Vincamet
4. Vilot I-III
5. Carretelà
6. Punta Farisa
7. Pedrera IV-VI
8. Tossal del Molinet I-II
9. Vilars 0 
10. Vilars I
11.Pedrera II
12. Tossal del Molinet III
13. Vilars II
14 Molí d’Espígol
15. Vilars III
16. Estinclells

Fig. Y. Representació de l’evolució diacrònica dels percentatges de la triada domèstica en els diferents jaciments de la plana occidental catalanaFig. 6.2 - Representació de l’evolució diacrònica dels percentatges de la triada domèstica en els diferents jaciments de la plana occidental catalana.
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6.3 El Bronze Final (1100-750 aC): un paisatge al plat
Aquest període ve marcat per un primer moment GSC II (1250-950 cal BC) caracteritzat per una concentració 
dels poblats al llarg del riu Segre (veure fig. 1.6) i una despoblació evident a les zones més àrides de 
l’Urgell. Hi ha una atomització de la població en petits poblats al voltant de les zones fluvials i apareixen els 
primers poblats closos i l’arquitectura en pedra (p.e: Genó, Vincament, Paretetes). Les dimensions entre 
poblats són molt uniformes sense que a nivell intern hi hagi encara un urbanisme complex. Les cases són 
de planta trapezoïdal, amb una distribució igualitària i equitativa (en dimensions) de les vivendes. També 
es preveu un espai d’ús comunitari i multifuncional de fàcil accés des de totes les vivendes que podia servir 
tant per guardar el bestiar, com per a garantir les relacions i la interacció entre els diferents membres de la 
comunitat. L’estructura dels poblats suggereix una estructura social de regim familiar on la talla dels grups 
estaria determinada per uns límits socialment assumits i definits pels costos de producció i reproducció.
En aquest moment tot i que majoritàriament encara hi ha una continuïtat dels poblats s’observa una tímida i 
paulatina creació de nous poblats, situació que suggereix un augment demogràfic a la zona. El mur de tanca 
dels poblats funcionaria com a limitador demogràfic molt estricte, de manera que un excés de població, 
causat per un augment demogràfic, hauria obligat a les noves parelles a marxar del poblat i fundar nous 
assentaments, iniciant un proces constant de segmentació social que hauria anat diluint paulatinament els 
vincles socials de parentiu, institució que garantia d’altra banda la cohesió social del grup. 

Els poblats se situaven en els terrenys menys productius, és a dir, a dalt dels turons i esperons, per aprofitar 
millor els terrenys fèrtils a banda i banda dels rius. Cada comunitat disposaria d’una superfície explotables 
per a garantir l’autosuficiència del grup. El conreu de cereals d’hivern (blat nu: Triticum aestivum/durum i 
ordi vestit: Hordeum vulgare) segueix present en tots els jaciments on s’han efectuat estudis carpològics 
(Masada, Genó) exceptuant Solibernat, on juntament amb l’ordi vestit apareix el blat vestit (Triticum 
monococcum). Molt possiblement aquests cereals degueren constituir el conreu principal, al qual seguiria 
en importància el conreu dels cereals de primavera, ja detectat durant la fase anterior com el mill (Panicum 
miliaceum) i el panís (Setaria italica). El primer apareix en els tres jaciments i el segon exclusivament a 
Masada de Ratón.
Aquest tipus d’explotació agrícola podria suposar la continuïtat des del GSC-I en la compaginació del 
cultiu de cereals de primavera i cereals d’hivern. Aquesta intensificació de l’ús del sòl, afegida potser a 
condicions climàtiques de gran sequera podria haver tingut conseqüències irreversibles sobre la fertilitat 
dels sòls, podent provocar desplaçaments poblacionals que s’haurien traduït, al llarg de la fase següent, en 
l’abandonament de poblats i la creació de nous en altres zones (López 2000).

La situació precedent sofreix canvis importants durant el GSC III (950-775 a.C). En aquest moment es 
produeix una coexistència de dos models de poblats: uns amb poblacions similars a les del període precedent 
i altres amb unes superfícies significativament majors com passa, per exemple, al jaciment de la Pedrera-I 
(Vallfogona de Balaguer) (Gallart i Junyent 1989). També es produeix un descens important del nombre de 
poblats (veure fig. 1.7), suggerint l’inici d’una relativa concentració poblacional, l’eclosió de les necròpolis 
tumulars i la intuïció de petites desigualtats socials. En aquest moment es documenta també la presència 
de es primeres estructures col·lectives d’aprovisionament d’aigua. A la plana es va excavar una cisterna 
al jaciment de Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell) i una altra al de la Pedrera-I (Vallfogona de 
Balaguer - Térmens, la Noguera). Aquest últim jaciment també presentava un possible element nou, pel que 
fa a la delimitació dels poblats, com és la presència d’una veritable muralla que rodejaria el poblat, essent 
el primer exemple d’aquest tipus d’estructures defensives a la plana.

Tal i com ja s’ha comentat més amunt, aquest moment es caracteritza per l’abandonament de molts poblats 
de la fase precedents i l’aparició de nous poblats (fig. 6.3) que ara se situen preferentment al sector oriental 
de la conca del Segre, produint-se un despoblament de la conca occidental.

NR total de poblats GSC III
Conques fluvials GSC-II GSC-III Continuitat Nova planta

Segre-Cinca 44 11 7 4

Sector oriental 19 25 6 19

Sector occidental 9 2  - 2

Fig. 6.3 - Distribució del poblament des d’una perspectiva macroespacial (extret de López 2000).
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Per aquesta situació es van proposar dos possibles hipòtesis (López 2000): 

• En primer lloc, un possible canvi climàtic, caracteritzat per un augment de l'humitat. Això hauria 
afavorit la colonització de noves terres, abans massa àrides. En aquesta línia es podria explicar 
l'ocupació de les planes l'Urgell i L'existència d'una agricultura extensiva.

• En segon lloc, que l'agricultura intensiva de cereals de primavera i hivern, duta a terme durant els 
períodes precedents, haurien esgotat els sols de la conca occidental del Segre, obligant als seus 
pobladors a buscar nous terrenys fèrtils.

Malgrat que fins al moment cap de les dos hipòtesis s’ha pogut demostrar o desestimar, sembla evident 
plantejar la possibilitat de l’arribada d’una situació critica pel que fa als recursos productius dels territoris 
de la fase GSC II. El constant proces de segmentació social i l’accés desigual a les zones més fèrtils 
podrien haver afavorit l’aparició de noves relacions socials no fonamentades exclusivament en el parentiu. 
Els possibles focus de poder semblen concentrar-se en determinats personatges i no en sectors socials 
concrets. Així doncs, l’estructura social seria menys atomitzada, respecte la fase precedent, i molt més 
heterogènia, visibilitzant-se tant en els poblats com en les necròpolis l’inici de petites desigualtats socials.

El registre faunístic sembla mostrar certs indicadors que ens poden ajudar a interpretar l’origen d’aquestes 
importants transformacions en els últims moments de l’edat del bronze. Tot i que els estudis arqueofaunístics 
procedents dels d’aquestes etapes (GSC II i III) van proporcionar en molt casos conjunts molt irrisoris1, que 
només permetien constatar de manera molt anecdòtica la presència/abscència d’algunes espècies, també 
s’han pogut recuperar les dades d’altres jaciment amb conjunts amb prou entitat per a exercir de base 
comprativa entre jaciments. Els jaciments emptrats seran Carretelà, Zafranales, Vincamet i Cova de punta 
Farisa pel GSC II i la Pedrera-I i el Vilot de Montagut pel GSC III2 (fig. 6.1) 

La representativitat de la triada en els diferents assentaments evidenciava un espectre força heterogeni, tal i 
com mostra el diagrama triangular (fig. 6.4) i el test d’homogeneïtat (Chi2) (fig. 6.4 i 6.5). Tanmateix semblaven 
dibuixar-se algunes semblances entre determinats jaciments que s’han traduït en la caracterització de tres 
grups definits pel pes dels ovicàprids i la relació entre el porc i el bou.

Grup 1: forta importància dels bovins (40%) que gairebé equipara la dels ovicàprids (56%). Els suids 
pràcticament hi són absents (2,4%). En aquest cas tindríem el jaciment de Zafranales (Fraga)

Grup 2: la importància dels ovicàprids augmenta (63-69%) juntament amb la del porc (6-9%), fent 
disminuir significativament la del boví (20-30%) que, però, segueix distanciant-se del porc i ocupant 
el segon lloc de la triada. En aquest cas els registres del poblat de la Pedrera-I (Vallfogona de 
Balaguer) i Vincamet (Fraga) mostren semblances estadísticament contrastades.

Grup 3: absoluta preponderància dels ovicàprids (83,4%) en detriment de les altres dos espècies 
que apareixen de manera més esporàdica (bou 12% i porc 3,7%). En aquest cas tenim el jaciment de 
Cova de Punta Farisa (Fraga) i Carretelà (Aitona) que també mostren semblances estadísticament 
contrastades.

Aquestes diferències en la composició de la cabana domèstica podrien ser conseqüència de diversos 
factors com ara el tipus d’ocupació del territori, el tipus d’assentament i/o condicionants socio-econòmics. 
Això vol dir que els diferents models ramaders estan directament relacionats amb el tipus de poblats?. 
En aquest sentit, sembla que tant Carretelà com Cova de Punta Farisa presenten una estructuració 
1. Jaciments com el Vilot 0, Masada de Ratón i Genó prsentaven conjunts tant petits que van obligar a descartar-los per no esser significatius ni del 
consum ni de la gestió ramadera de les comunitats que els acollien. El jaciment de Genó (Aitona), amb 5 restes, només va permetre documentar la 
presència d’ovicàprids i bovins, juntament amb alguna evidència de cacera (Albizuri 1998). Les 38 restes de Masada de Ratón (Seros) tampoc van 
permetre anar més enllà de la simple constatació de la importància dels ovicàprids i una absència tant de boví com de sui, perfectament atribuïble 
a la migradesa de la mostra (Miró i Molist 1986). El cas del Vilot 0, tot i presentar conjunts una mica més complerts, tampoc reunia els efectius 
suficients per un anàlisis d’aquest tipus, essent interessant destacar l’absència del porc en aquest moment i la importància de l’activitat cinegètica 
(Gómez 2000, 148).
Pel que fa al jaciment de Tossal de Solibernat (Torres de Segre) tot i disposar d’un volum de mostra important i la citació de l’existència d’un 
estudi faunístic acurat (Rovira et al. 1996/1997), no ha estat possible recuperar-lo impossibilitant, malauradament, d’aquesta manera poder fer 
us de les dades. En el text només se cita un llistat d’espècies presents sense quantificació de restes ni referència a edats de sacrificis o gestió dels 
ramats.

2. El cas del Vilot de Montagut I-III cal prendre’l amb reserves ja que en concret s’ha situat en un moment de transit entre el Bronze recent i 
la primera edat del Ferro de manera que està en un estadi entremig de difícil atribució que pot oferir característiques d’un moment i d’un altre 
(Gómez 2000).
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urbanística menys important respecte a la resta de poblats closos citats (Maya et al. 2001-2002; Maya et al. 
1992). El jaciment de Punta Farisa, fou interpretat com una espècie de «cabana-corral», amb estructures 
d’estabulació per al ramat, que estarien gestionades per un petit grup humà (familiar). La composició de 
la cabana ramadera i la tipologia de les estructures d’habitació suggerien un tipus d’explotació ramadera 
especialitzada en els ovicàprids (Maya 1992, 222). 
Per altra banda, alguns jaciments urbanísticament més complexos i que ocupen una major superfície, com 
és el cas de la Pedrera I, presenten un perfil caracteritzat per una major presència del boví en detriment de 
la dels ovicàprids.

En un període de canvi i reestructuració poblacional en que ja es comencen a definir alguns jaciments de 
majors dimensions i l’aparició d’alguns lleus indicadors de canvis socials, cap al final del període (GSC 
III), el consum diferencial podria ser un reflex d’aquests processos. Si bé és evident que encara no podem 
trobar un patró homogeni entre els jaciments, on majoritàriament l’alimentació de cada un d’ells sembla 
que dependria de les característiques ecològiques i demogràfiques de la comunitat, la major presència de 
boví i porc en els assentaments més «complexos» podria denotar una major disponibilitat de recursos3. En 
aquest sentit, un altre element a tenir en compte són els perfils de sacrificis,que també aporten patrons poc 
homogenis que s’adaptarien a les necessitats de cada poblat. Són poques les dades que tenim d’aquest 
moment però l’estudi dels conjunts de Carretelà (Aitona) han posat de manifest el sacrifici dels ovicàprids 
entre 1-2 anys (òptim carni) i en menor nombre a partir dels 3 anys. Fet que denota la renovació ràpida dels 
ramats i la priorització del consum carni, mentre que els productes com la llana i la llet sembla que tindrien 
uns importància més secundària En segon lloc, es reservaria un petit nombre d’animals per a la reproducció 
i l’aprofitament secundari de la llana i la llet . Els bovins mostren un sacrifici majoritària a partir dels 4 anys 
mostrant una priorització de l’ús de la força d’aquests animals. En aquest jaciment s’ha valorat la gestió del 
boví com a únicament destinada als treballs del camp, de manera que els animals que s’haurien sacrificat 
abans dels 3 anys respondria a una eliminació de l’excedent (Albizuri i Colomer 2001-2002, 238). El perfils 
documentats a Cova de Punta Farisa (Fraga) són molt similars als de Carretelà. A partir d’aquests es va 
inferir un tipus d’economia mixta dedicada bàsicament a la ramaderia d’ovicàprids i al cultiu de diferents 
espècies vegetals (Albizuri i Nadal 1993, 36).
Vincamet (Fraga) suggereix una explotació més intensiva dels productes secundaris en el cas dels ovicàprids, 

3. La presència notable de bovins s’ha considerat tradicionalment com una font de riquesa (p.e: Albarella 2007) i més recentment algunes autores 
(p.e: Valenzuela 2009, 303) el porc també podria esser un indicador d’una major disponibilitat de recursos.
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Fig. C_Distribució del NR de la triada domèstica en els jaciments, del període del bronze 
final (110-750 aC), a la plana occidental catalana 

Fig. 6.4 - Distribució del NR de la triada domèstica en els jaciments, del període del bronze
final (110-750 aC), a la plana occidental catalana
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amb un sacrifici equitatiu d’individus d’entre 1-2 anys i un segon pic en individus a partir dels 2 anys. També 
es van documentar la presència d’algun animal senil. Els bovins s’haurien sacrificat majoritàriament en 
edat adulta (a partir dels 3-4 anys) també documentant-se la presència d’animals senils (més de 8 anys). 
Aquest fet posa de nou de manifest una explotació orientada sobretot vers l’aprofitament de la força de 
l’animal (Nieto 2002). Pel que fa als suids s’haurien sacrificat en edat juvenil (6-12 mesos) i subadulta (15-
18 mesos). 
Finalment a Zafranales (Fraga) els ovicàprids presenten una proporció entre adults i jove/adults bastant 
equitativa. Però la clara majoria d’animals adults (hi ha 16 adults i 8 jove/adults) apunta a un model mixte 
d’aprofitament de l’espècie, en que la major presència d’animals adults suggeriria un millor aprofitament de 
la llet i de la llana seguit naturalment de la carn a través de la presència de diversos animals en l’òptim carni 
(jove/adults 1-2 anys)(Castaños 1988, 155). També es va documentar una explotació dels bovins destinada 
principalment a la força de treball amb animals, amb un mínim d’11 individus adults (dos amb un desgast 
important que indicava la seva edat senil) i un juvenil (Castaños 1988, 152). El porc que pràcticament no 
apareix 

El que s’observa a nivell global és una gestió primaria dels bovins com a força de treball a Carretelà 
(Albizuri i Colomer 2001-2002, 238), Punta Farisa (Albizuri i Nadal 1993, 36), Vincamet (Nieto 2002) i 
la Pedrera (Miró 1989). En el cas del jaciment de Carretelà inclús s’ha valorat la gestió del boví com a 
únicament destinada als treballs del camp, de manera que els animals que s’haurien sacrificat abans dels 3 
anys respondria a una eliminació de l’excedent (Albizuri i Colomer 2001-2002, 238). En canvi, els ovicàprids 
tenien, en la majoria de jaciments, una explotació mixta on els pics de sacrifici se situaven entre 1-2 anys, 
fet que denota la renovació ràpida dels ramats i la priorització del consum carni, mentre que els productes 
com la llana i la llet sembla que tindrien uns importància més secundària. 

Les dades i indicadors provinent de l’anàlisi faunística, podrien ajudar a donar força a la hipòtesi dels 
moviments poblacionals vers les zones occidentals com a conseqüència d’un esgotament dels sols (Alonso 
1997, López 2000). Sobretot perquè l’elevat nombre de bovins i el reduït nombre de porcs no suggereix 
un augment demogràfic, almenys important. La major presència de bovins i la poca importància del porc, 
mostra la priorització d’un animal que te un alt cost en terres i que requereix un manteniment més acusat 
i costos. D’aquest perfil ramader es podria desprendre una baixa densitat de població i una pressió poc 
intensa sobre el territori. Tot i que la situació dels jaciments en els terrenys infèrtils, que permetria un 
millor aprofitament de les zones fèrtils per a l’agricultura, i les altes edats de sacrifici dels bovins mostren 
una priorització de l’activitat agrícola, sembla que no tots els jaciments presentarien aquest perfil, ja que 
la presència d’alts index d’ovicàpris en els jaciments de Carretelà i Cova de Punta Farisa (més del 80%) 
podrien evidenciar un pes més important de l’activitat pastoral4. 

En resum, Tot i que a nivell global s’observa una major importància dels bovins, com a segona espècie 
de la triada domèstica, en detriment de la del porc en tots els jaciments de la plana. En realitat es dibuixa 
un mosaic prou divers, que, però, no denota grans diferencies pel que fa al consum i a l’economia 
agropecuària. Aquesta situació suggereix que cada jaciment s’adaptaria a les possibilitats econòmiques 
que li ofereix el seu entorn, reflectint un funcionament autònom pel que fa a la seva producció ramadera. 
El registre encaixaria perfectament amb el model de poblament i d’organització social atribuït per aquest 
període (López 2000; López i Gallart 2002; Moya et al. 2005), en que cada poblat constituïa una cèl·lula 
poblacional econòmicament autosuficient que gestionaria i explotaria un territori circumdant determinat en 
funció de la pertinença a un grup humà per relacions de parentiu. Si bé les diferències en la composició 
de la triada ja comencen a denotar alguns poblats que podrien disposar d’un major nombre d’excedents 
i un accés desigual als recursos, aquest és encara molt embrionari i també podria respondre en alguns 
casos a les limitacions dels registre o qüestions ecològiques. Caldrà esperar, doncs, a disposar d’un major 
volum de dades i a un major coneixement del territori per acabar de confirmar si aquestes petites variacions 
documentades són un miratge o si efectivament es confirmen les tendències observades. 

4. Segon els models proposats per Halstead (1996) un perfil d’aquestes característiques correspondria al que l’autor a anomenat pastors sedentaris. 
Aquests cuiden de ramats de cabres i ovelles, aprofitant la relativa abundància de pastures en les àrees marginals dels camps de conreu. En 
aquest tipus d’estratègia econòmica la llet seria la principal font d’ingressos, seguit de l’obtenció de carn tendra, i/o animals en l’òptim carni, en 
detriment de l’obtenció de llana. La majoria de pastors sedentaris també practiquen l’agricultura tant per a l’autoabastiment de la comunitat com 
per a la producció de plantes farratgeres per als animals. En el cas del registre arqueològic veiem que aquest tipus de perfil taxonòmic perdurarà en 
alguns d’aquests jaciments fins ben entrat el període ibèric.
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6.4 La Primera Edat del Ferro (775-550 aC): alguna cosa està 
canviant

Aquesta és una de les etapes que ha experimentat majors avenços en el seu coneixement durant els darrers 
anys que han portat a definir les comunitats residents a la plana sota el nom de GSC IV (800/775-550 aC). 
D’una banda, jaciments com Vilars (Arbeca,les Garrigues) [235] han permès mostrar la complexitat del 
moment i precisar l’aparició d’aquest metall a la plana a inicis del s.VIII cal. aC. Per altra banda, excavacions 
com la Serra del Calvari (la Granja d’Escarp, Segrià) han possibilitat definir amb més precisió el procés 
d’arribada del comerç colonial fenici a la plana a inicis del s. VI o una mica abans. Aquests dos paràmetres, 
tot i que el trànsit no apareix clar en tots els jaciments, serveixen per senyalar la fi de l’edat del bronze i l’inici 
d’una nova etapa amb importants novetats de tipus econòmic i social, que pot continuar llegint-se, però, en 
clau de continuïtat pel que fa a l’hàbitat (López 2000). 
Apareixen tipus d’assentaments com les fortaleses, alguns poblats també s’emmurallen com el Mas de 
la Cabra (Seròs, Segrià) [78] (veure fig. 1.8) i altres mantenen els patrons d’assentament existents, amb 
tendència a ocupar llocs amb un cert valor estratègic. Sembla, doncs, que la primera edat del ferro es 
definirà per tres tipus d’assentaments: poblats ja existents durant la centúria anterior; poblats de nova 
planta en relació al desenvolupament dels intercanvis comercial i poblats de nova planta relacionats amb la 
colonització de les planes interiors, com per exemple, la mateixa fortalesa dels Vilars (Alonso et al. 1994/96, 
322). No obstant això, les tècniques de construcció, els tipus de vivendes o els arranjaments domèstics i les 
estructures col.lectives es mostren perfectament hereus de la tradició anterior.
Tampoc s’observen canvis significatius en els elements de cultura material, al menys durant les primeres 
fases. Els ritus funeraris continuen realitzant-se en necròpolis tumulars, en molts casos com la Pedrera-
II [99], Pedrós-II (Seròs, Segrià) [102], els Castellets-II [31], Roques de Sant Formatge [143] i potser la 
Colomina 1 [35], inclús en el mateix indret, la qual cosa confirma el caràcter continuista del procés.
En el terreny econòmic, i a partir de la primera meitat del segle VII aC, s’observen dos tipus d’emplaçaments 
que defineixen els dos fenòmens més rellevants d’aquesta etapa. En primer lloc, la consolidació d’una 
estratègia econòmica marcada per l’explotació intensiva dels cereals (Alonso 1997) i, en segon lloc, la 
prospecció de mercats interiors per part de les factories colonials costaneres, com Serra del Calvari (Granja 
d’Escarp), que domina la confluència entre el Segre i el Cinca, o Mas de la Cabra (Seròs, Segrià), que 
controla camins vers l’Ebre, tots relacionats amb les primers importacions fenícies (Alonso et al. 1994/96).
En resum, tot sembla apuntar que durant la Primera Edat del Ferro es produeix la consolidació d’una nova 
estratègia econòmica marcada per l’explotació extensiva de cereals i la prospecció de mercats interiors 
per part les factories colonials de la costa. Tot aquest moviment sembla traduir-se en una disminució del 
nombre de poblats i en el creixement dels ja prèviament existents. Hi haurà una redistribució de la població 
que comportarà un progressiu despoblament de les zones amb un relleu més abrupte. Molts assentaments 
preferiran colonitzar les planes de l’Urgell i les Garrigues, tot i estar més desprotegits. Això sembla indicar 
una clara priorització de les estratègies agràries i la voluntat de control i gestió d’una major superfície 
cultivable. Però com és reflecteix tot això en el registre faunístic?. 

Cal advertir, que les dades arqueofaunístiques per aquest període procedeixen situats en els actuals 
territoris de l’Urgell, les Garrigues i la Noguera (veure fig. 6.1). D’aquesta manera, en l’estat actual de la 
recerca, no es disposa d’informació sobre les factories colonials situades en la confluència del riu Segre i 
Cinca. Així que, a l’espera de noves dades sobre aquestes territoris sud-occidentals de la plana , el nostre 
treball se centrarà únicament en els territoris que comprenen les zones orientals de la Conca del Segre. 
D’entrada els registres faunístics semblen definir dos tipus diferent d’espectre faunístic, que sembla estar 
en relació amb determinades zones (veure fig. 6.5):

1. En primer lloc, els jaciments situats a la zona nord-occidental, de la Conca del Segre (Urgell nord i 
Noguera), mostren una dinàmica continuista, pel que fa a la composició de la triada, respecte a la fase 
precedent. En aquests, els bovins segueixen ocupant el segon lloc en ordre d’importància. En aquesta 
zona continuarien convivint assentaments amb un tipus d’economia agropecuària d’autoabastiment 
de la comunitat, on l’agricultura i la ramaderia serien complementaries (p.e: Pedrera), amb d’altres 
poblats de segon grau que semblen estar més especialitzats amb una economia pastoral amb la cria 
d’ovicàprids (p.e: Tossal del Molinet). 
Els perfils de sacrifici dels animals també tenen continuïtat respecte al període anterior, com per 
exemple els de la Pedrera. En el cas, dels jaciments de nova planta, com el Tossal del Molinet, la 
gestió dels ovicàprids mostra un equilibri entre la proporció d’individus joves i adults. Això indicaria 
una doble explotació que, sobretot prioritza l’obtenció de carn, amb un aprofitament secundari dels 
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productes en vida (Gómez 2000, 166). Els porcs estarien molt poc representats amb pics de sacrificis 
majoritaris en individus infantils i joves, mostrant un gestió molt poc intensiva d’aquesta espècie. 
En aquest mateix jaciments, la segona espècie en importància eren els bovins, amb uns patrons de 
sacrifici en edat plenament adulta i, en menor grau, en la jove/adulta. Aquest fet va fer pensar en 
una explotació primaria de la força de treball, sense desestimar l’aprofitament carni d’aquest animal 
(Gómez 2000, 167).

2. En segon lloc, trobem un panorama ben diferent a la zona sud-occidental, de la Conca del Segre 
(Garrigues i Urgell sud), on la fortalesa dels Vilars enregistra un augment molt significatiu del porc i 
una dràstica disminució del boví, que passarà a ocupar el tercer lloc en ordre d’importància. Aquest 
perfil suggerix una especialització i priorització d’un tipus d’agricultura extensiva. Això s’hauria 
reflectit en el registre arqueozoològic amb un increment del nombre d’animals lligats a la producció 
agrària (bovins), i que per tant desapareixen del registre alimentari, i un augment d’aquells que poden 
ser alimentats sense “cost en terra” (porcs), que a la vegada estan suplirien el buit alimentari que 
deixarien els bovins.
Els perfils de sacrifici de la triada i per tant el model de gestió dels ramats és manté intacte en les 
dues fases de la Primera Edat del Ferro. Les edats de sacrifici per als ovicàprids (veure fig. 5.13) 
mostra una gestió que prioritza l’obtenció de carn tendra (carn tipus A, Helmer i Vigne 2004). Aquesta 
s’evidencia a través dels pics de sacrifici entre els 2 i 12 mesos de vida. Tot i així, el predomini de la 
classe B mostraria que també es busca l’obtenció d’una part de llet. El sacrifici dels anyells després 
del deslletament (classe B) permetria obtenir un millor rendiment de carn tendra i un complement no 
negligible de llet (Blaise 2005, 198). Aquesta predilecció pel consum dels joves podria estar reflectint 
un sacrifici de regulació basat en l’eliminació dels animals més joves amb la finalitat de preservar 
les reserves farratgeres durant l’estació d’hivern (Sidi Maamar 2000, 223), però també una certa 
mortalitat infantil (que també sembla evidenciar-se a partir de l’alt percentatge d’avortaments que 
s’han pogut documentar a través de les restes de fetus).
Pel que fa a les edats de sacrifici, cal dir que l’escassetat de restes de la fase Vilars I i Vilars 0, tant de 
bovins i com de porc, obliga a prendre els seus resultats amb molta cautela. En tot cas, la tendència 
observada pels bovins es la d’una explotació mixta que d’una banda sembla prioritzar l’obtenció la 
carn (veure fig. 5.20), que es caracteritza per un primer pic de sacrifici entre els 2 i 4 anys, adults en 
el seu màxim rendiment carni. I de l’altra, presenta un segon pic de sacrificis d’animals adults/vells d’ 
entre 8 i 10 anys, que mostra que hauria tingut molt pes l’obtenció i aprofitament de la força de treball, 
fet també constatat a partir d’algunes patologies en falanges (veure fig. 5.90). 
Els porcs, en canvi, mostren uns pics extrems entre els 6 i els 18 mesos, que evidencia una renovació 
molt ràpida dels ramats (abans dels dos anys ja s’hauria eliminat la pràctica totalitat dels efectius vius). 
Entre els 24 i 36 mesos se sacrificarien les millors femelles reproductores que han pogut reproduir-
se un màxim de 6 vegades. S’hauria mantingut un nombre molt baix de femelles per garantir la 
reproducció dels ramats. Aquest perfil sembla reflectir un consum domèstic i d’autoabastiment dels 
membres de la comunitat.
Els perfils documentats a Vilars 0 i I mostren un tipus de gestió ramadera que sembla força 
condicionada a les exigències d’una activitat agrícola més extensiva. Els ramats semblen estar 
sotmesos a un control estricte de la seva talla, molt probablement per limitar la seva pressió sobre el 
territori. Aquestes dades semblen coincidir amb tota una serie de canvis estructurals a la fortalesa. 
En primer lloc, es produeix una major compartimentació dels espais entrar a la primera edat del 
ferro. Això suposa una disminució de la superfície habitable de les cases, però a la vegada implica 
un augment del nombre de vivendes. En aquest sentit també caldria pensar en la possibilitat que 
no tots els espais fossin destinats a acollir i que s’hagessin pogut crear altres espais destinats a 
l’emmagatzematge, l’estabulació puntual d’alguns animals (porcs) o a tasques productives. En tot 
cas molts dels sectors presentaven els elements definidors d’un espais domèstic (veure fig. Annex 
Taules interdiciplinars). 
En segon lloc, l’augment espectacular del porc en detriment dels bovins, que podria estar indicant, 
d’una banda, una major demanda de carn i, de l’altra, una major especialització dels bovins en el 
treball agrícola i una priorització dels animals que suposen menys cost en terres.
En tercer lloc, un control estricte de la talla dels ramats en els quals l’explotació càrnia, per a 
l’autoabastiment dels membres de la comunitat, és la base de l’economia ramadera. Sembla que el 
manteniment dels ramats estaria garantit per uns mínims, no donant lloc a la l’obtenció d’excedents 
intercanviables. En definitiva, sembla que la ramaderia actuaria com a complement de l’agricultura 
sempre sotmesa a les seves exigències i adaptada a les seves necessitats. 
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Tots i que els indicadors faunístics encaixarien perfectament amb un perfil d’augment demogràfic i 
d’intensificació de l’activitat agrícola extensiva, amb el que això implicaria (augment de l’excedent 
en algunes comunitat, estratificació social, control sobre el territori, etc.), no podem oblidar que 
tant la manca de grans estructures d’emmagatzemar de gra (sitges, tenalles, etc); d’objectes 
relacionats amb la sembra i el llaurat (Alonso 1997); el baix volum de mostra per a la fase Vilars 0; 
el desconeixement de la realitat econòmica i la tipologia dels altres jaciments circumdants (López 
2000); la poca antropització del paisatge que han rebel·lat els estudis antracològics (Ros 1992); així 
com les poques restes carpològiques documentades a l’interior del jaciment (Alonso 1997; Alonso 
1999; Alonso et al. 2008), són elements que ens obliguen a ser prudents en les nostres afirmacions.

Un altre aspecte a destacar a nivell global i que també reflecteix certes diferències entre les dos zones 
descrites més amunt, és la representativitat de l’activitat cinegètica en l’alimentació dels poblats. Tot i que 
a nivell global sembla haver-hi una disminució substancial de la caça, respecte a la fase precedent (veure 
fig. 6.6) els jaciments situats més al nord presentaven valors molt baixos. Per citar algunes dades a Tossal 
del Molinet la caça suposa el 9,8% del total de la cabana animal consumida i a la Pedrera el 1,6%. En canvi 
més al sud tenim la fortalesa amb majors percentatges que van del 21,1% (Vilars 0) al 16% (Vilars I). Cal 
advertir però, que aquests últims resultats cal llegir-los amb prudència, ja que la unitat de quantificació 
emprada pels càlculs estadístics va ser l’NRD, de manera que podria haver-hi una sobre representació dels 
lagomorfs que en contrastar les dades amb l’NMI i el pes de l’aport carni, mostrava una reducció important 
que reduiria a un consum ocasional i oportunista com a complement de la dieta. 
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Fig. 6.6 - Gràfica dels percentatges de NRD d’animals domèstics vers l’NRD d’animals salvatges en els jaciments de la plana 
occidental catalana.

En resum, a partir dels resultats sembla intuir-se una distribució diferenciada de models ramaders a banda 
i banda del riu Corb, com si aquest actues com una frontera o delimitació natural entre dos territoris, tal 
vegada amb una estructuració sociopolítica diferent?. A partir dels resultats obtinguts per aquest període 
les preguntes que inevitablement se’n plantegen són:

• Podem parlar de diferents models ramaders a la plana durant la primera edat del ferro que poden 
posar-se en relació o caracteritzar diferents territoris amb diferents graus de desenvolupament 
socioeconòmic?
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• El fet que el registre faunístic de la fortalesa dels Vilars presenti tot un seguit d'indicadors semblen 
integrar-se perfectament dins del que seria un model de producció agrícola extensiva pot estar 
reflectint l'existència de cabdillatges5 plenament assentats i legitimitzats a la zona en aquest període?

Tot i no disposar encara de les dades suficients per ratificar una hipòtesi com aquesta, el que si que podem 
dir és que els perfils, coneguts, permetrien apuntar a un canvi important en les estratègies econòmiques a la 
zona sud-occidental del riu Corb. En canvi, a la zona nord-occidental haurien sobreviscut alguns jaciments, 
ja presents en període anterior, que preservarien el mateix tipus de poblament i les estratègies ramaderes 
del període precedent.

6.5 L’Època Ibèrica (550-150 aC): vers una globalització dels 
costums?
És difícil definir el moment concret en el que les comunitats de la primera edat del ferro “transformar-se” 
en ibèriques. Un fet especialment problemàtic si tenim en compte que a la plana occidental algunes de 
les característiques que en altres zones s’han considerat definitòries del seu iberisme, aquí ja les trobem 
presents des de finals de l’Edat del Bronze.

Ja hem vist, en els primers capítols, com els paradigmes investigadors sobre l’aparició de la cultura ilergeta 
s’ha fonamentat en la dicotomia evolució interna vs. estímuls externs, com a elements determinants per 
a la configuració de la cultura ibèrica. Tot i les discrepàncies existents el que si que s’accepta de manera 
generalitzada és la importància que van tenir els contactes comercials en el proces d’iberització, tot i que 
durant l’ibèric antic encara són molt escassos els materials d’importació documentats a la plana.

6.5.1 l’Ibèric Antic (550-400 aC)

En tot cas, el que sembla evident és que l’entrada a l’Ibèric Antic, datat a partir de les primeres importacions 
pels volts del 550 aC, mostra, d’una banda, la continuïtat i l’exaltació de certs elements que ja eren presents 
en el període anterior: augment de les defenses en poblats preexistents (Vilars, Arbeca); reestructuracions 
urbanístiques; pràctica d’una agricultura extensiva en alguns jaciments; evidències d’estratificació social 
a partir de certs elements de prestigi; possible augment demogràfic com a conseqüència de les millores 
en les tècniques i eines de treball del camp; continuïtat del procés de colonització de noves terres; 
continuïtat de certes pràctiques rituals (fetus de cavall, dipòsits de porc i ovicàprid, perinatals); etc. D’altra 
banda, però, aquest període també posa de manifest certs canvis importants com ara l’aparició de nous 
assentaments fortificats al nord (p.e: Molí d’Espígol, Tornabous); la consolidació dels canvis econòmics 
de la fase precedent a través de diverses d’innovacions tècniques com l’aplicació del ferro en algunes 
eines agrícoles, que va permetre el perfeccionament i l’especialització de l’instrumental i la millora de la 
capacitat humana per a modificar el medi; la utilització del torn per a la fabricació de grans tenalles que 
augmentaren la capacitat d’emmagatzematge i la introducció dels molins rotatius, que van permetre variar 
la capacitat i hàbits de la producció domèstica (Alonso 1997,488). Tot plegat suggereix un moment en que 
cultura i costums autòctones encara estan profundament arrelades en les comunitats a la vegada que es 
van assimilant poc a poc tot un seguit de noves costums i codis simbòlics comuns, que culminaran amb una 
“globalització” dels costums durant el període posterior de l’Ibèric Ple.

Alguns estudiosos (p.e: Bermúdez 2010, 47) interpreten l’Ibèric Antic, a la plana occidental catalana, com 
un període que no reuniria ni el volum demogràfic ni el grau d’estructuració interna (ja que no perceben 
una estratificació dels assentaments) necessaris per a la conformació d’una estructura de poder unitària 
per a tot el territori. Segons aquesta línia, en aquest moment les comunitats de l’ibèric antic s’identificarien 
amb un model d’organització social de tipus tribal o segmentari. Aquest estaria caracteritzat, segons l’autor, 
per un nombre màxim de 5000 membres; organització en clans, que són grups amb tinença de la terra 

5. Nosaltres entenem per cabdillatge com aquella estructura social que permet donar resposta i mantenir una major densitat de població gràcies a 
una productivitat més eficaç. Evidencia una societat més complexa, amb alguna forma d’autoritat centralitzada amb un relatiu govern permanent, 
basats en l’acumulació i la distribució d’un excedent econòmic (que inclou normalment una mà d’obra excedentària) (Lewellen 1994). El cabdill 
esdevé el centre i coordinador del sistema de redistribució: pot cobrar impostos en forma d’aliments o béns, alguns dels quals seran tornats 
al poble, cosa que crea un nou nivell de solidaritat de grup en el que unes parts especialitzades depenen del bon funcionament del conjunt (la 
“solidaritat orgànica” de Durkheim). La característica més distintiva dels cabdillatges és la desigualtat dominant de persones i grups en la societat 
(Service 1975) i una estreta dependència encara del medi.
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o de propietats; possible existència de societats fraternals i fins i tot d’associacions en tribus; economia 
agrícola sedentària o pastoreig; poblats permanents; tots els assentaments són iguals; sense que cap 
d’ells exerceixi un domini sobre la resta; ancians amb funcions religioses; cerimònies religioses regulars; 
santuaris i centres rituals en els quals es reuneixen els grups.

Una altra línia interpretativa (p.e: Junyent 1976; Junyent 1986; Junyent 1979; Junyent i Pérez 2003; Alonso 
et al. 1994/96; López 2000, etc) que veu el la Primera edat del ferro i el període de l’Ibèric Antic com un procés 
progressiu de consolidació dels cabdillatges i grups aristocràtics emergents. Entenent per cabdillatges com 
a formes polítiques del poder i la coerció que precedeixen l’aparició de l’estat arcaic ilerget, és a dir, durant 
els tres segles anteriors a l’època ibèrica i durant la seva etapa antiga. En aquest moment el territori estaria 
articulat per una societat composta per personatges de rang i que exercien un poder, juntament amb els 
seus propers, al front de poderosos llinatges que emergeixen del registre arqueològic en forma d’elements 
com l’estela de Preixana, les tombes aristocràtiques de la necròpolis de la Pedrera i poblats fortificats 
plenament assentades en el territori (com és el cas de Vilars).

L’únic que s’accepta de manera generalitzada és la suau transició de la Primera Edat del Ferro a l’Ibèric 
Antic a través de la perduració de nombrosos elements que inclús els trobem en l’últim tram del període 
del Bronze. En tot cas i davant d’aquesta dicotomia interpretativa, el registre faunístic pot aportar algunes 
dades força útils per tal de contrastar les diferents hipòtesis esbossades anteriorment. En aquest sentit 
ens basarem principalment en les dades procedents de la fortalesa dels Vilars, que aporten un volum 
d’informació molt important en aquest període, tot contrastant-les al mateix temps amb d’altres jaciments 
del mateix període com la Pedrera-II i Tossal del Molinet III. Si recopilem tant els resultats arqueofaunístics, 
com els procedents d’altres disciplines els indicadors que s’han considerat més significatius es poden 
resumir en els següents punts:

A la fortalesa dels Vilars:

• Es produeixen reestructuracions a l'interior de la fortalesa. Al barri sud (zona 4) el nombre de cases 
disponibles disminueix, tot i que ara disposen d'una major superfície habitable. Al barri nord (zona 11) 
apareixen alguns espais que complexifiquen la seva estructura interna. 

• S'identifiquen per primera vegada d'espais destinats específicament al culte (temple) i d'altres amb 
clars elements singulars, suggereixen una intensificació de les desigualtats socials.

• També es van detectar alguns espais singulars (casa del ferrer 11/2 i sala de reunions 6/13) que 
presentaven semblances entre ells pel que fa a la proporció dels tàxons i a una major presència de 
marques de tall. També es caracteritzaven per tenir el major nombre de fosses amb restes de porc 
prèviament consumit. Si tenim en compte tant el taxo com l’edat, en general hi havia una major 
presència de porc en aquests espais singulars; al sector 6/13 hi ha una preferència pel consum de 
porcs en l’òptim carni (jove/adults) i al 11/2, pels porcs joves. 

• De la mateixa manera també sembla que determinats ritus s'associïn a determinats barris (veure 
capítol 6), de manera que podria haver-hi una selecció/relació entre determinades pràctiques i alguns 
"sectors socials". El ritual de perinatals humans s'intensifica respecte a la fase interior (també cal 
tenir en compte una major superfície excavada en aquest moment), al igual que ho fa el dels fetus 
de cavall. En aquest sentit, l’arqueologia que s’encarrega d’estudiar la ritualitat i les festivitats (p.e: 
deFrance 2009, 147) afirma que els àpats comunals que van començar com magnànims assumptes 
globals i inclusius, es van sotmetre a una transformació a través del temps, que els van convertir en 
esdeveniments exclusius, en espais determinats considerats de grau superior. D’aquesta manera 
des d’una perspectiva de desenvolupament polític, la idea de que l’augment i l’exclusivitat de les 
festes acompanyen a una major complexitat està molt estesa.

• S'observen canvis importants en els models de gestió ramadera, respecte a la fase precedent. 

• En els ovicàprids, hi ha un descens important del ritme de sacrificis d'animals joves (classe B: de 
2-6 mesos) i un augment del manteniment dels animals subadults i adults. En general hi ha una 
explotació més intensiva dels productes secundaris i un major aprofitament dels recursos carnis 
ja que ara és deixa que els animals arribin al seu pes optim per al sacrifici. L'explotació ovelles i 
cabres mostrava uns perfils que apuntaven un tractament diferenciat. Segons els perfils d'edat de 
mort (veure fig. 5.13), les ovelles s’haurien explotat preferentment per a l’obtenció de carn tendra, 
complementada amb llet (tipus B) i llana i , en canvi, l’explotació de les cabres s’hauria orientat vers 
l’obtenció de llet (tipus A) d’una manera intensiva i, en un segon terme, també a l’obtenció de carn 
tendra (tipus C). 
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• En aquest moment sembla que hi ha una lleugera recuperació de la representativitat dels bovins en 
el registre alimentari (veure fig. 6.1 i fig. 6.2). La gestió d’aquesta espècie, en aquest moment, mostra 
una orientació vers l’obtenció de carn (carn tendra i òptim carni), hi ha un pic accentuat entre els 2 
i 4 anys, que mostra el sacrifici dels adults al màxim del seu rendiment carni i un altre pic important 
en els individus de menys de 2 anys, que mostra un interès per l’obtenció de carn tendra de vedella. 
Els perfils de sacrifici també suggereixen una rendibilització més baixa de l’energia animal, ja que 
als 6 anys, quan només han pogut estar empleats pel tir durant dos o tres anys, ja són eliminats 
sistemàticament (veure apartat 5.1.3 i fig. 5.20) 

• Un altre element que caracteritza aquesta etapa és la disminució del suids respecte la fase precedent 
(veure fig. 6.1 i 6.2) . En aquest sentit, el test del chi ha determinat que la variable que més havia 
contribuït en la diferenciació d’aquests dos registres era precisament la variabilitat representativa 
d’aquest animal. Pel que fa a la seva gestió, la fase Vilars II evidencia, respecte a la fase precedent, 
un major manteniment dels adults (pics entre els 12 i 24 mesos) que permet una explotació més 
òptima del rendiment carni. Ara els ritmes de sacrifici són més espaiats i l’eliminació d’excedent es 
fa de manera més progressiva (tot i que el pic continua estant entre els 6-12 mesos) (veure fig. 5.24 
i 5.25) . Aquest fet permetria una major seguretat, més garanties en la reproducció del ramat i un 
major creixement de la seva talla. 

• Sembla que continua havent-hi un control demogràfic de la talla dels ramats, tot i que ara sembla 
menys estricte que en la fase precedent, tot intuint-se una major capacitat del poblat de mantenir els 
animals durant més anys. Tot i que també cal contemplar la possibilitat de que es tractes de canvis 
en els gustos alimentaris.

• Comença a produir-se una homogeneïtzació dels registres i apareixen les primeres evidències de 
rituals associats a influències externes (fossa tipus C d'ovicàprid).

• Hi ha una disminució important de l'activitat cinegètica.

A la plana occidental catalana:

• Al poblat de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Noguera) hi ha un augment del porc i dels bovins, 
que provoca unes diferències significatives respecte l'espectre de la fase precedent. El taxo que 
més havia contribuït en la diferenciació era el porc, és a dir, que allò que caracteritza el registre de 
la Pedrera per a la fase de l'Ibèric antic és l'augment del porc. Malgrat aquest canvi, a nivell global 
la triada segueix mantenint les mateixes posicions que la fase anterior, presentant una economia 
ramadera molt diversificada en que els bovins i els ovicàprids tenien pràcticament tenen el mateix 
pes en els perfils de consum alimentari. 

• També hi altres assentaments de caire més secundari, amb una ocupació continuada respecte 
al període anterior. Aquest assentaments, que estarien exemplificats per Tossal del Molinet (Poal, 
Urgell), presentarien una clara continuïtat tant pel que fa la representació de la triada domèstica, com 
a la gestió ramadera. De manera que semblen tenir, encara, una economia en que l'activitat pastoral 
tindria un pes important i estaria complementada per l'explotació agrícola, dels territoris circumdants, 
destinada a l'autoabastiment de la comunitat. 

• En aquest jaciments no s'ha pogut localitzar, en aquest període, la presència de dipòsits intencionals 
amb restes d'animals.

• No presenten defenses sobredimensionades, tot i que en la majoria els casos se situaven en llocs 
elevats (turons o esperons) propers als cursos fluvials. 

Per concloure, i tot i les poques dades disponibles, les diferents tendències constatades en els jaciments de 
la plana occidental suggereixen que hi podria haver una relació entre el model productiu i el tipus de poblat. 
De manera que hem pogut caracteritzar dos perfils basant-nos en els percentatges de la triada domèstica i 
en la presència absència de dipòsits intencionals amb restes d'animals.

1. Poblats de primer nivell amb una economia basada en l’agricultura extensiva: aquests es 
caracteritzen per tenir elements defensius importants (torres, muralla i fossat). Tindrien una economia 
basada en l’agricultura extensiva amb una alta potencialitat pel que fa a la producció i acumulació 
d’excedent. El perfil ramader en aquest cas es caracteritza per una menor presència del boví en el 
registre alimentari i una major presència del porc que suposa un menor cost en terres i que entraria a 
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suplir el buit que hauria deixat el boví. En aquesta fase hi ha una presència important de dipòsits amb 
restes de porc, amb restes de fetus de cavall i, en menor grau, amb restes d’ovicàprid. Dins aquesta 
categoria s’inclouria la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Garrigues).

2. Poblats de segon nivell amb una economia de tipus mixte: no presenten unes defenses tan 
descomunals si bé alguns tindrien muralles defensives més discretes. Molts estan situats en petites 
elevacions a la vora dels cursos fluvials. El seu registre ha evidenciat una economia agropecuària 
mixta, que prioritzaria més o menys la ramaderia en funció de les possibilitats ecològiques de l’entorn. 
En aquests assentaments la producció sembla continuar limitada a l’autoabastiment de la comunitats. 
En aquest cas perfil ramader es caracteritzaria per una major presència de boví en detriment de la 
del porc. En cap dels anteriors jaciments s’ha pogut documentar per aquest període la presència de 
dipòsits intencionals amb restes d’animals, tot i que cal advertir que també podria ser un problema de 
limitació en el registre. Dins d’aquesta categoria s’inclourien jaciments com el de Tossal del Molinet 
(Poal, Urgell) i la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Noguera).

Els resultats dels estudis arqueofaunístics, contrastats amb altres dades arqueològiques, mostren que 
bona part dels poblats continuarien ocupats durant l’ibèric antic amb un tipus d’economia i poblament 
pràcticament iguals. En general, la transició de l’edat del Ferro al món ilerget sembla no haver comportat un 
canvi econòmic, demogràfic i de poblament important, respecte al període anterior. Tanmateix la fortalesa 
suposa símptomes evidents d’intensificació tant per alguns canvis en els espais com pels canvis en el 
registre alimentari, ramader i ritual. Sembla que en aquest moment s’haurien consolidat les estructures de 
poder anteriors i s’haurien intensificat algunes diferències socials i econòmiques. Això s’hauria pogut traduir 
en una major territorialització, capitalitzada per diferents centres de poder, tipus Vilars, en altres zones de 
la plana?

Això en l’estat actual de la recerca no es pot demostrar sense tornar a entrar en el perillós terreny de la 
suposició. Tanmateix el que si que volem apuntar és que en aquest moment sembla que continuï mantenint-
se la dualitat, ja detectada durant la primera edat del ferro, entre la zona situada al sud i al nord del riu Corb. 
D’aquesta manera mentre que a la plana sud semblen haver-hi indicadors evidents de la intensificació de 
les desigualtats socials i d’una possible major diferenciació entre assentaments. Els jaciments situats a la 
zona nord, del riu Corb, presenten el mateix tipus de gestió que en les fases precedents. També cal tenir 
en compte que tots tres jaciments són tipològicament molt diferents, de manera que no és d’estranyar que 
presentin diferències significatives en el seu registre faunístic. 

A partir de la informació disponible actualment podem acotar les línies interpretatives exposades més 
amunt. En aquest sentit sembla evident que la realitat faunística no mostra els canvis necessaris, respecte 
el període anterior, que permetin justificar la conformació d’una estructura de poder unitària per a tot el 
territori. En canvi, no estaríem d’acord amb en que no existís una estratificació entre assentaments o en 
que hi hagués un model d’organització social de tipus tribal, que considerem més propi del GSC II i III. 
En aquest sentit, tant el registre faunístic, com l’arqueològic en general, han posat de manifest clares 
evidències de l’existència d’assentaments amb models econòmics diversos i, si més no, amb un potencial 
productiu i coercitiu superior al de molts altres poblats de la zona. Els diferents punts desgranats més amunt 
mostren un perfil més propi d’un model d’organització social de tipus cabdillatge, que tot i que presenta 
clares perduracions respecte el període anterior, hauria patit en aquest moment un proces progressiu 
d’intensificació de les desigualtats socials que hauria culminat amb l’aparició de les aristocràcies ilergetes 
que van caracteritzar el període posterior de l’ibèric ple.
Cal advertir, però, que la mancança de dades procedents d’altres jaciments contemporanis i sobretot la 
manca d’excavacions en extensió que permetin corroborar de nou si aquestes tendències detectades 
només serien una il·lusió provocada per la manca de registre.
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6.5.2 l’Ibèric Ple (400-200 aC)

La situació sembla canviar substancialment quan entrem a l’ibèric ple, moment en que la plana occidental 
i la conca de l’Ebre experimenten la màxima expansió territorial i desenvolupament polític, socioeconòmic 
i cultural de la cultura ibèrica (ilergets i ilercavons). La jerarquització dels assentaments, que ja hem vist 
que s’originava durant l’ibèric antic, així com l’abandó de molts nuclis perifèrics, ha estat interpretat com 
un model poblacional derivat d’un nou model econòmic, en el qual l’explotació autàrquica característica 
dels períodes anteriors és substituïda per una economia agrícola excedentària (Junyent 1989, Alonso 
1999). D’una banda veiem com la fortalesa dels Vilars comença el seu declivi (Vilars III) iniciant un proces 
d’abandonament que culminarà vers el 350 aC. De l’altra assentaments com Molí d’Espígol (Tornabous) i 
potser la Pleta (Belianes) augmenten la seva superfície acaparen una concentració poblacional important, 
configurant-se un model poblacional tipus ciutat que perdurarà fins a l’arribada dels romans. Però com es 
traduiria tot això en el registre arqueofaunístic, quins indicadors podria aportar aquest treball?.

Uns canvis tant importants haurien d’haver quedat enregistrats en els perfils de consum, la gestió ramadera 
i les pràctiques rituals. En aquest sentit, si partim dels supòsits tòrics plantejats en el segon capítol (punt 
2.5) s’haurien de poder reconèixer alguns indicadors en el registre arqueozoològic:

1. Caldria esperar, si estem en un moment on existeixen estructures polítiques i administratives amb un major 
abast territorial, indicis d’una menor autonomia de les comunitats locals en la gestió dels recursos ramaders 
que es podria traduir en una uniformització del registre a mesura que s’incrementa la interdependència 
entre jaciments. 

2. Aquesta estratificació social també hauria de mostrar canvis en els costums alimentaris evidenciant 
nous gustos i diferències a l’hora d’accedir a determinats aliments. Aquest fet no només s’hauria de traduir 
a nivell territorial, sinó que també s’hauria de reflectir a nivell microespacial en l’interior dels jaciment. 
D’aquesta manera haurien d’aparèixer espais singulars on s’hagués produït un consum diferencial al de la 
resta d’habitatges més humils.

3. La introducció de noves eines que afavorissin un tipus d’agricultura més intensiva i, uns majors rendiments 
productius, hauria de reflectir-se en una disminució de la presència, en el registre alimentari, d’animals 
relacionats amb les tasques agrícoles (bovins), que tenen un cost més alt en terres i, d’altra banda, amb un 
augment significatiu del porc que supliria el buit deixat pels bovins, i que seria molt més rentable a l’hora 
de cobrir una major demanda de carn en cas que es produís un augment demogràfic. A més a més aquest 
animal es preferible en les comunitats que prioritzen l’agricultura extensiva ja que te un cost molt baix en 
terres.

4. Al marge de l’inqüestionable valor econòmic que han tingut els animals en totes les cultures i societats al 
llarg de la història, no es pot deixar de banda ni la multiplicitat d’atribucions simbòliques i religioses que han 
rebut (veure capítol 6), ni els vincles afectius que s’han establert entre ells i les persones. Aquest fet hauria 
de mostrar gestions i funcionalitats diferenciades en funció de l’especie, que ara no seria únicament un bé 
de consum alimentari sinó que adquirien un nou estatus, depenent de la societat, quedant restringit la seva 
tinença o consum a determinats sectors socials.

A part dels indicadors proporcionats pel registre faunístic, el registre arqueològic també hauria d’evidenciar 
un major nombre d’estructures d’emmagatzematge (o de més capacitat) destinades a acollir aquest 
augment de l’excedent per a l’intercanvi; una major concentració poblacional i augment de la talla dels 
poblats, nou model poblacional en el que la civitas va prenent força en detriment de les fortificacions; 
aparició dins barris destinats a la producció artesanal; augment de les diferències en els espais d’habitat 
(cases més grans i complexes i d’altres més humils); presència de llocs de culte destinats a fomentar uns 
codis simbòlics i religiosos que sustentessin aquesta noves jerarquies socials; la presència de bens de 
prestigi en determinats espais o assentaments, etc.

De moment, les dades faunístiques disponibles semblen posar de manifests diversos dels indicadors 
exposats, tot i que, com sempre, estem restringits a limitacions en el registre. El discurs se sustentarà en 
les dades proporcionades pels conjunts de la fortalesa dels Vilars, que cal considerar amb prudència6 i amb 

6. Cal recordar que tant de la fase Vilars III com Vilars IV només es conserven algunes estructures conservades en el testimoni central (part d’un 
carrer, algunes cases i la cisterna). En aquest sentit els conjunts tenien la suficient entitat com per sotmetre’ls a comparació, però la limitació dels 
mateixos i la impossibilitat de disposar de conjunts en extensió seran dos factors que impediran tenir una confiança absoluta en els resultats.
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les dades de Molí d’Espígol, que provenen d’una zona concreta del poblat7. Fetes les aclaracions pertinents 
sobre les característiques i procedència dels conjunts podem passar a descriure els resultats obtinguts fins 
al moment que s’organitzaran a partir dels quatre punts/indicadors citats més amunt.

1. Canvis i “globalització” dels costums alimentaris a la plana occidental? 

Les dades procedents de la fortalesa dels Vilars encaixen perfectament amb la tendència ja documentada 
en altres jaciments (Alibizuri et al. 2010) durant aquest període. Sembla que la composició de l’alimentació 
càrnia s’homogeneïtza a la zona occidental, on tot i l’escassetat de dades, veiem que tant Vilars (Arbeca, 
Garrigues) com Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell) presenten percentatges semblants per a la tríada: els 
ovicàprids van del 71% a 68%; en segon lloc trobem els suids, amb valors entre el 22% i el 19%, i finalment 
els bovins, amb valors de menys del 10%. 

El test del chi quadrat ha permès valorar si les diferències o semblances entre jaciments eren estadísticament 
significatives o no: 

• S'evidencia una semblança clarament significativa, és a dir, que no pot haver estat causada 
per l'atzar, entre la fase Vilars II (ibèric antic) i Vilars III (ibèric ple). Per tant sembla que hi hauria 
una continuïtat del tipus de registre entre la fase Vilars II i Vilars III, suggerint potser un proces 
d'estancament respecte a la fase precedent.

• Vilars (poblat fortificat) i Molí d'Espígol (estructura més urbana tipus ciutat), presenten un mateix 
perfil alimentari tot i ser dos assentaments tipològicament 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.

A diferència del que sembla succeir en les fases precedents, en que el tipus de consum i de gestió dels 
animals tindria implicacions ecològiques o estaria relacionat amb un determinat tipus d'assentament 
(o ambdós coses), ara pensem que aquestes semblances en els perfils haurien pogut ser adquirides i 
reproduïdes fruit de la intensificació dels contactes culturals amb la zona de la costa. Això hauria afavorit 
l'adopció estratègies econòmiques similars, provocant una major interdependència entre jaciments.

Algunes autores ja havien documentat l' adopció definitiva de nous models econòmics i de consum en 
altres territoris catalans, un proces que s'havia definit com a una "globalització" dels costums sobretot a la 
costa catalana durant l'ibèric ple (p.e: Valenzuela 2008; Albizuri et al. 2010). Però podem parlar també de 
“globalització” dels costums a la plana occidental en aquest moment? Aquesta homogeneïtzació observada 
a la plana és un miratge o efectivament s’està inserint dins una dinàmica global que integraria a la plana 
definitivament en els circuits comercials mediterranis?.

Per a poder respondre a aquestes preguntes cal sortir de l’àmbit regional per adquirir una perspectiva 
global del que està passant a la resta de territoris que limiten amb la plana occidental (veure fig. 6.7, 
mapa). Per aquest motiu, s’ha optat per contrastar els perfils de representativitat de la triada domèstica 
dels diferents jaciments i territoris, testant estadísticament els resultats per avaluar si les diferències o 
semblances aparegudes són realment significatives o no. Les dades recopilades no han tingut en compte 
les condicions de conservació, deixant també de banda el fet que en la majoria de casos es tractes de 
conjunts parcials. A més la base comparativa han estat les restes de deixalles alimentàries a través de 
NR brut, per ser la dada quantificativa més objectiva i l’única que està en tots els estudis arqueofaunístics. 
L’objectiu d’aquest punt no és el d’oferir una imatge en profunditat dels models ramaders, inferits a partir 
de les deixalles de consum, presents en els diferents territoris, ja que per això ja hi han nombrosos estudis 
de síntesis per cada zona que tracten detalladament les dinàmiques regionals i per assentament8. Més 
aviat pretenem oferir una visió diacrònica i sincrònica de l’evolució dels gustos alimentaris en els diferents 
territoris i veure com aquests es relacionen amb els canvis socioeconòmics i culturals de la Primera Edat 
del Ferro a Època Ibèrica.

D’entrada, la dinàmica observada durant la primera edat del ferro i època ibèrica és molt diferent en tots els 
territoris i entre assentaments. Sembla que les tendències alimentaries estarien determinades o adaptades 
a les condicions ecològiques del seu entorn i a la tipologia dels poblats. Aquesta situació va canviant 
progressivament i de fet, durant l’ibèric antic (segles VI-V aC), la zona de la costa catalana (zona C, fig. 

7. Correspon al material estudiat per Lidia Colominas (2009b) d’alguns sectors de la zona 15 amb un NR total de 1068 restes, de les quals se’n van 
determinar 842. La seqüència cronològica dels nivells anava del s. V al III aC.

8. A nivell més general per a la zona del llevant i el nord-est peninsular es poden consultar els treballs d’Albizuri i Nadal (1999); Franquesa et 
al. (2000); Saña (2004); Colominas (2004-2005); López Cachero (2007); Colominas i Saña 2009; Colominas (2009); Albizuri et al. (2010). Per 
a la zona de la costa catalana consultar Valenzuela 2008a; Valenzuela 2008b; Valenzuela 2009; López Reyes et al. (2011). Per a la zona del País 
Valencià consultar Iborra 2004; Pérez Jordà i Iborra 2011. Per al nord-est de Catalunya Colominas (2009); Colominas et al. (2011). Per la plana 
occidental consultar Alonso et al. (1994/96) i Gómez (2000). Per una petita síntesis sobre la zona celtibèrica Lorrio (1997).
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6.1 Introducció
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3. Lebrija
4. Carambolo
5. Tejada la Tejada la T ViejaViejaV
6. Cerro Macareno
7. Setefilla
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A
B

C
D

E

Períodes:

Zones:

Plana Occidental Catalana

Aragó

Costa Catalana

Costa Valenciana

E País Basc/Navarra i Catella i Lleó 
(Celtibèria)

1. Vilars _A 
2. Tossal del Molinet_A
3. La Pedrera_A
4. Castillejo de la Orden_F
5.  El Castejón_F
6.  Castros de Lastra_F
7.  Alto de la Cruz_F
8.  Peñas de Oro_F
9.  Castro de Henayo_F
10.  La Hoya (B1 i B2)_F
11.  Berbeia V-IIbase_F
12.  Vinaragell_D
13.  Torrelló del Boverot_D
14.  Los Villares_D
15.  Albalat de la Ribera_D
16.  Fonteta III_D
17.  Turó Font de la Canya 0_C
18.  Barranc de Gàfols 1 i 2_C
19.  Can Roqueta-DIASA i CRV_C
20. Sitges UAB_C
21. Sant Martí d’Empúries_E
22. Puig Castellar_C

23. Ca n’Oliver
24. Alorda Park_C
25. Tossal del Moro de Pinyeres_C
26. Moleta del Remei_C
27. Los Castellares_B
28. Los Castellazos_B
29.  Cerro del Castillo_F 
30.  Quintanas-Valoria_F
31.  Quintanas-Padilla_F
32. Soto de Medinilla (Valladolid)_F
33. Tossal de Sant Miquel_D
34. Castellet de Bernabé_D
35. Puntal dels Llops_D
36. La Seña_D
37. La Bastida_D
38. Molí d’Espigol _A
39. Estinclells_A
40. Olerdola_C
41. Turó del Vent 1 i 2_C
42. Penya del Moro_C
43. L’Esquerda_C

Ibèric Antic

Ibèric Ple/Final
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Fig. 6.7 - Localització dels jaciments i les àrees emprades per a la comparació.
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Fig. 6.8 - Valors absoluts de l’NRD de la triada domèstica dels jaciments citats en la fig. 6.7.

PRIMERA EDAT DEL FERRO (700-550 aC)

JACIMENT localització REFERENCIA BIB. NRD Tot NR tríada NRDom NRSalv %Dom %Sal BOTA SUDO OC %BOTA %SUDO %OC
Los Castellazos Aragó Blasco Sancho 1998 92 84 86 6 93,5 6,5 23 19 42 27,4 22,6 50,0

Vilars 0 Catalunya Nieto, (tesi 2011) 132 103 104 28 78,8 21,2 6 16 81 5,8 15,5 78,6
Vilars I Catalunya Nieto (tesi 2011) 631 528 530 101 83,9 16 31 137 360 5,9 25,9 68,2

El Castejón Navarra Cataños i Castaños 2009 1205 974 1041 164 86,4 13,6 703 114 157 72,2 11,7 16,1
Castros de Larsa Navarra Castaños i Castaños 2009b 1991 1907 1919 72 96,4 3,6 633 285 989 33,2 14,9 51,9
Cortes de Navarra Navarra Altuna 1980 571 558 568 3 99,5 0,5 85 62 411 15,2 11,1 73,7

Peñas de Oro País Basc Altuna 1980 888 851 863 25 97,2 2,8 289 325 237 34,0 38,2 27,8
Castro de Henayo País Basc Liesau i Blasco 1999 1216 1204 1208 8 99,3 0,7 360 384 460 29,9 31,9 38,2
La Hoya (B1 i B2) País Basc Mariezkurrena 1990 4898 4404 4462 436 91,1 8,9 1486 1058 1860 33,7 24,0 42,2

El Castillar de Mendavia 1 i 2 País Basc Mariezkurrena 1990 2681 2536 2580 101 96,2 3,8 903 234 1399 35,6 9,2 55,2
Berbeia V-IIbase País Basc Mariezkurrena 1990 1197 1143 1181 16 98,7 1,3 634 207 302 55,5 18,1 26,4

Vinaragell València Iborra 2004 671 615 645 26 96,1 3,9 133 170 312 21,6 27,6 50,7
Torrelló del Boverot València Iborra 2004 578 505 512 66 88,6 11,4 89 112 304 17,6 22,2 60,2

Los Villares València Iborra 2004 702 664 677 25 96,4 3,6 74 102 488 11,1 15,4 73,5
Albalat de la Ribera València Iborra 2004 197 188 197 0 100,0 0,0 107 15 66 56,9 8,0 35,1

Fonteta III València Iborra 2004 443 374 377 66 85,1 14,9 91 38 245 24,3 10,2 65,5

Turó Font de la Canya 0 Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 270 208 257 13 95,2 4,8 54 71 83 26,0 34,1 39,9
Barranc de Gàfols 1 Catalunya Nadal i Albizuri 1999b 173 166 166 7 96,0 4,0 16 26 124 9,6 15,7 74,7
Barranc de Gàfols 2 Catalunya Nadal i Albizuri 1999b 1163 1101 1106 57 95,1 4,9 65 105 931 5,9 9,5 84,6

Tossal del Moro de Pinyeres 1 Catalunya Miro i Molist 1990 24 24 24 0 100,0 0,0 0 0 24 0,0 0,0 100,0
Vilot I Catalunya Gómez, X. 2000 30 26 26 4 86,6 13,3 13 13 50,0 0,0 50,0
Vilot II Catalunya Gómez, X. 2000 126 67 67 56 53,1 44,4 17 3 47 25,4 4,5 70,1
Vilot III Catalunya Gómez, X. 2000 449 157 158 288 35,1 64,1 32 125 20,4 0,0 79,6

Tossal del Molient I/II Catalunya Gómez, X. 2000 1290 560 562 62 43,5 4,8 44 22 494 7,9 3,9 88,2
Vilars 0 Catalunya Nieto, (tesi 2011) 132 103 104 28 78,8 21,2 6 16 81 5,8 15,5 78,6
Vilars I Catalunya Nieto (tesi 2011) 631 528 530 101 83,9 16 31 137 360 5,9 25,9 68,2

Pedrera IV Catalunya Miro 1989 715 705 705 10 98,6 1,3 220 10 475 31,2 1,4 67,4
Pedrera V Catalunya Miro 1989 945 810 930 15 98,4 1,5 365 10 435 45,1 1,2 53,7
Pedrera VI Catalunya Miro 1989 1390 1010 1340 50 96,4 3,5 270 85 655 26,7 8,4 64,9
Aldovesta Catalunya Nadal i Albizuri 1999b 53 35 48 5 90,5 9,4 20 9 6 57,1 25,7 17,1

Can Roqueta-DIASA Catalunya Casellas, Montón, Martínez 1999 426 307 426 0 100,0 0,0 50 80 177 16,3 26,1 57,7
Sitges UAB Catalunya Albizuri et al. (en premsa) 191 98 140 51 73,3 26,7 8 40 50 8,2 40,8 51,0

Sant Martí d'Empúries Catalunya Casellas 1999 318 313 315 3 99,1 0,943 76 41 196 24,3 13,1 62,6

IBÈRIC ANTIC (550-400 aC)

JACIMENT localització REFERENCIA BIB. NRD Tot NR tríada NRDom NRSalv %Dom %Sal BOTA SUDO OC %BOTA %SUDO %OC
Tossal del Moro de Pinyeres 2 Catalunya Miro i Molist 1990 106 106 106 0 100,0 0,0 1 89 16 0,9 84,0 15,1

Ca n'Olivé 1 Catalunya Albizuri 1990 348 332 337 11 96,8 3,2 53 55 224 16,0 16,6 67,5
Pedrera II Catalunya Miro 1989 295 295 295 0 100,0 0,0 120 35 140 40,7 11,9 47,5

Turó Font de la Canya 1 Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 245 239 243 2 99,2 0,8 38 91 110 15,9 38,1 46,0
Tossal del Molinet III Catalunya Gómez, X. 2000 399 220 221 12 55,3 3 24 14 182 10,9 6,4 82,7

Vilars II Catalunya Nieto, (tesi 2011) 3311 2968 3018 293 91,1 8,8 227 547 2194 7,6 18,4 73,9
Moleta del Remei Catalunya Albizuri i Nadal 1999 893 845 846 47 94,7 5,3 86 129 630 10,2 15,3 74,6

Mas Castellar de Pontós Catalunya Colominas 2009 2129 2033 2056 64 96,6 3,0 417 662 954 20,5 32,6 46,9
Penya del Moro Catalunya Miró  i Molist 1982 1158 1136  -  -  -  - 93 313 730 8,2 27,6 64,3
Puig Castellar 1 Catalunya Nadal i Estrada 2003 67 51 51 16 76,1 23,9 6 8 37 11,8 15,7 72,5

Montón de Tierra Aragó Hernández 1991-1992 73 71 72 1 98,6 1,4 2 10 59 2,8 14,1 83,1
Bonilla Castella-la Maxa Miguel i Morales 1982 59 53 53 6 89,8 10,2 11 33 9 20,8 62,3 17,0
Vilars II Catalunya Nieto, (tesi 2011) 3311 2968 3018 293 91,1 8,8 227 547 2194 7,6 18,4 73,9

La Hoya (A1, A2, A3) País Vasc Mariezkurrena 1990 9488 9091 9208 280 97,0 3,0 3535 3624 1932 38,9 39,9 21,3
Berberia (II sup) País Vasc Mariezkurrena 1990 206 206 206 0 100,0 0,0 121 25 60 58,7 12,1 29,1
Peñas de Oro I País Vasc Mariezkurrena 1990 229 223 225 4 98,3 1,7 92 69 62 41,3 30,9 27,8

Torrelló del Boverot València Iborra 2004 696 609 630 66 90,5 9,5 81 71 457 13,3 11,7 75,0
La Seña València Iborra 2004 94 92 93 1 98,9 1,1 1 59 32 1,1 64,1 34,8

Los Villares València Iborra 2004 466 447 456 10 97,9 2,1 29 63 355 6,5 14,1 79,4
Fonteta VI València Iborra 2004 572 445 468 104 81,8 18,2 125 44 276 28,1 9,9 62,0

IBÈRIC PLE (400-200 aC)

JACIMENT localització REFERENCIA BIB. NRD Tot NR tríada NRDom NRSalv %Dom %Sal BOTA SUDO OC %BOTA %SUDO %OC
Castellares Aragó Cataños 1981 226 205 205 21 90,7 9,3 35 8 162 17,1 3,9 79,0

Los Castellazos Aragó Blasco Sancho 1998 534 417 437 97 81,8 18,2 28 84 305 6,7 20,1 73,1
Cerro del castillo Castella i Lleó Morales i Liesau 1995 410 366 368 42 89,8 10,2 76 86 204 20,8 23,5 55,7
Quintanas-Valoria Castella i Lleó Morales i Liesau 1997 579 530 534 45 92,2 7,8 300 55 175 56,6 10,4 33,0
Quintanas-Padilla Castella i Lleó Morales i Liesau 1998 613 521 577 36 94,1 5,9 277 56 188 53,2 10,7 36,1
Soto de Medinilla Castellà i Lleó Morales i Liesau 1995 4404 4007 4196 208 95,3 4,7 1697 666 1644 42,4 16,6 41,0

Vilars III Catalunya Miró 1992 i Nieto (tesi, 2011) 115 110 113 2 98,3 1,7 11 19 80 10,0 17,3 72,7
Tossal de Sant Miquel València Iborra 2004 133 101 101 32 75,9 24,1 7 24 70 6,9 23,8 69,3
Castellet de Bernabé València Iborra 2004 2448 2060 2066 382 84,4 15,6 171 341 1548 8,3 16,6 75,1

Puntal dels Llops València Iborra 2004 1086 879 880 206 81,0 19,0 102 202 575 11,6 23,0 65,4
La Seña València Iborra 2004 302 279 280 22 92,7 7,3 35 69 175 12,5 24,7 62,7

La Bastida València Iborra 2004 799 720 788 11 98,6 1,4 121 132 467 16,8 18,3 64,9

Olèrdola Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 132 123 128 4 97,0 3,0 19 41 63 15,4 33,3 51,2
Turó Font de la Canya 2 Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 412 387 388 24 94,2 5,8 21 103 263 5,4 26,6 68,0
Turó Font de la Canya 3 Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 215 199 203 12 94,4 5,6 13 57 129 6,5 28,6 64,8

Alorda Park 2a Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 528 509 516 12 97,7 2,3 48 117 344 9,4 23,0 67,6
Alorda Park 2b Catalunya Valenzuela-Lamas 2008 747 692 709 38 94,9 5,1 69 244 379 10,0 35,3 54,8

Vilars III Catalunya Miró 1992 i Nieto (tesi, 2011) 115 110 113 2 98,2 1,7 11 19 80 10,0 17,3 72,7
Molí d'Espigol Catalunya Colominas 2009b 842 747 807 35 95,8 4,2 79 178 490 10,6 23,8 65,6

Turó del Vent 1 Catalunya Oliva Benito 1998 1441 1441 1441 0 100,0 0,0 166 484 791 11,5 33,6 54,9
Turó del Vent 2 Catalunya Oliva Benito 1998 373 373 373 0 100,0 0,0 63 116 194 16,9 31,1 52,0

Moleta del Remei Catalunya Albizuri Nadal 1999 555 519 521 34 93,9 6,1 34 94 391 6,6 18,1 75,3
Ca n'Olivé 2 Catalunya Albizuri 1990 914 736 820 94 89,7 10,3 81 214 441 11,0 29,1 59,9
Ca n'Olivé 3 Catalunya Albizuri 1990 1373 1203 1281 92 93,3 6,7 251 296 656 20,9 24,6 54,5

Penya del Moro Catalunya Miró, Molist, Solías 1982 502 468 471 31 93,8 6,2 40 87 341 8,5 18,6 72,9
l'Esquerda Catalunya Buxó i Martí 1994 427 394 398 29 93,2 6,8 44 69 281 11,2 17,5 71,3

Alorda Park central Catalunya Albizuri i Nadal 1992 357 343 349 8 97,8 2,2 23 73 247 6,7 21,3 72,0
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6.1 Introducció

6.7) comença a presentar registres molt homogenis entre els seus jaciments. Els jaciments de la plana 
segueixen distanciats dels de la zona celtibèrica però, en canvi, tant els Vilars com Tossal del Molinet 
evidencien, per primera vegada, perfils equiparables als d’alguns jaciments costers (veure fig. 6.9 i 6.10). 
Aquest perfils alimentaris es caracteritzaven per un domini dels ovicàprids en el registre, seguits pels suids 
i els bovins (fig.6.12 i 6.13, amb les respectives taules). L’activitat cinegètica durant aquest moment és 
també un complement ocasional a la dieta, amb valors que oscil·len entre el 0,8% i el 5%. Els jaciments de 
l’ibèric antic de la zona costera presenten percentatges més homogenis que els de la plana occidental, fet 
que podria respondre a l’estructuració més accelerada del territori, probablement degut a un contacte més 
antic i a més gran escala amb d’altres poblacions mediterrànies. 
Aquests perfils de la costa, coincideixen, amb el moment d’aparició de la ceràmica a torn, increment de 
la capacitat de les sitges, abandonament de les antigues cledes, aparició de construccions domèstiques 
de planta rectangular en pedra, presència d’armes a les tombes per primera vegada en unes necròpolis. 
També tenim l’aparició d’assentaments fortificats a la plana, com seria el cas d’Alorda Park (Calafell, Baix 
Penedès). Tots aquests indicadors suggereixen l’existència d’una societat estratificada, amb una elit militar 
al capdavant i una població camperola principalment agrícola (Sanmartí i Santacana 2005, Asensio et al. 
2006). En definitiva, sembla que la costa inicia tot un procés de canvis que la plana interior ja havia iniciat 
en el període precedent, de manera que podríem dir que en aquest moment la situació socioeconòmica, i 
el model de poblament, entre la costa i l’interior comença a equiparar-se. Tot i així, la plana encara restaria 
fortament condicionada per un aïllament geogràfic important i una estructuració econòmica ben articulada 
a nivell regional (tal i com ho posaria de manifest el baix nombre de productes d’importació i la inexistència 
d’evidències de produccions de grans excedents). Potser només els grans poblats, i els cabdills emergents 
que hi residien, podien permetre’s el luxe d’emular algunes de les costums introduïdes pels colonitzadors 
grecs, essent aquest el motiu de l’equiparació d’alguns registres de la costa i de l’interior. Això seria un 
indicador de l’inici de la penetració, i progressiu, assentament de nous costums i gustos mediterranis a les 
zones interiors de Catalunya.

Finalment, les tendències observades anteriorment, són les que ens permeten valorar que l’entrada a 
l’ibèric ple (400-200 aC) mostra una tendència molt homogènia en els diferents territoris. Els importants 
canvis que se succeïxen arreu del territori Català i Valencià, que culminaran amb el procés de jerarquització 
social i l’organització d’una estructura estatal, sembla afectar també de ple a tot el territori de la plana 
interior. Aquesta nova realitat sembla haver quedat reflectida en els costums a taula on ara molts jaciments 
presenten les mateixes preferències alimentaries. En relació a la composició de la dieta càrnia, els ovicàprids 
continuen dominant el registre, seguits pels suids, que experimenten un notable creixement, i els bovins, la 
proporció dels quals se situa entorn el 10% (vegeu fig. 6). 

Tal i com mostra la fig. 6.11, la fase Vilars III presenta un perfil equivalent a l’aparegut en els jaciments 
costers, tant del territori català (Penya del Moro, Alorda Park i l’Esquerda) com del territori valencià (Turó de 
Sant Miquel, Castellet de Bernabé, Puntal dels Llops, la Seña, la Bastida de les Alcusses). Inclús presenta 
semblances amb el jaciment aragonès de Castellazos, que sembla quedar en la zona limit entre els territoris 
celtibèrics i ibèrics. Ara el tipus de consum no sembla estar tant relacionat amb la tipologia del jaciment, sinó 
que més aviat sembla respondre a una evolució cronològica que afecta de manera generalitzada, ara si, a 
tots els territoris de la cultura ibèrica. 

Els resultats també mostren unes diferències significatives entre el tipus de consum en els territoris celtibers 
i ibers. Tal i com es pot observar a la fig. 6.11, i comparant les figures 6.12 i 6.13, el que caracteritza el 
registre de consum, de la zona celtibera, és la importància dels bovins (35-72%) i disminució significativa 
dels ovicàprids (16-55%). D’aquesta manera els bovins ocupen en la majoria dels jaciments el primer lloc 
de la triada, deixant els porcs en l’últim lloc en ordre d’importància. Aquestes diferències podrien respondre 
tant a factors ecològics i geogràfics, com econòmics i culturals. No podem deixar de banda que la majoria 
d’assentaments de la zona celtibèrica es troben en zones muntanyoses més aptes per a la cria i explotació 
del ramat boví (veure fig. H). El que si que veiem és que en general tampoc presenten semblances entre 
ells, per tant molt probablement cada assentament s’adaptaria a les condicions del seu entorn, podent ser 
una economies molt més centrades en la ramaderia que en l’agricultura, tal i com han apuntat alguns autors 
(p.e: Lorrio 1997, 297-298; Vega et al. 1998; Sànchez 1998; etc).

Per concloure aquest punt, la tendència constatada durant l’ibèric ple mes que suggerir un canvi en els 
costums alimentaris dels poblats més importants, que més o menys mantenen la mateixa tendència que 
havíem vist en el període anterior (augment del porc i disminució del bovins), suposa una expansió del 
mateix model de consum a diferents tipologies d’assentaments, com si es vulgues imitar o emular uns gustos 
molt determinats que van sorgir a les ciutats o poblats de primer grau. Aquesta tendència, documentada en 
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6.1 Introducció
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6. Els canvis en l’alimentació càrnia i  la gestió ramadera, a la plana occidental catalana
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6.1 Introducció

treballs anteriors a la costa, va portar a algunes autores a encunyar el terme “globalització” de la composició 
e la dieta per descriure aquest fenomen (Valenzuela 2008a; Valenzuela 2008b; Albizuri et al. 2010). Un 
fenomen que arran d’aquest estudi també sembla afectar als jaciments de la plana occidental catalana 
durant l’ibèric i només a la fortalesa dels Vilars durant l’ibèric antic. Discernir fins a quin punt aquests canvis 
estan responent a noves necessitats alimentaries, fruit d’un augment demogràfic9, o simplement a canvis 
culturals, que impliquen nous valors simbòlics atribuïts al consum de certs animals, es fa difícil en l’estat 
actual de la recerca. En tot cas, i tenint en compte el context en el que ens estem movent, no pensem que 
aquests canvis s’hagin de llegir des d’un punt de vista unifactorial, ja que els condicionants econòmics 
que haurien pogut influir en els criteris de selecció gastronòmica podrien ser l’expansió del comerç 
i la “globalització” dels mercats; la introducció de noves tecnologies, que repercutirien en les tècniques 
preparació/conservació d’aliments i en la gestió/manteniment dels animals domèstics; el distanciament, 
en el poder adquisitiu, de determinats sectors socials i el desig inherent a la condició humana d’igualar-se 
socialment en l’accés als bens de prestigi. Tot plegat es podria resumir amb la frase de Barrau (1983) quan 
afirma que “les conquestes tecnològiques, el comerç i la diferenciació social podrien ser els factors bàsics 
dels canvis alimentaris” (Barrau 1983).

2. Referent al punt dos l’arrasament de la fase Vilars III no ha permès efectuar un anàlisis del tipus de 
consum en els diferents espais de l’ibèric Ple. Però si que volem destacar que, durant l’ibèric antic, ja 
s’havien constatat algunes diferències significatives entre certs espais singulars i els espais més senzills 
de la fortalesa. D’aquesta manera és molt probable que en aquest moment s’haguessin fet encara més 
evidents aquestes diferencies. Les dades procedents de Molí d’Espígol tampoc van permetre documentar 
una freqüència diferencial en la representació dels tàxons domèstics entre sectors, on tots els espais 
analitzats presentaven un perfil molt homogeni (Colominas 2009b). En aquest sentit, és evident que 
aquestes diferencies no s’han pogut constatar per una manca de registre en ambdós jaciments, no perquè 
realment no existissin, caldrà esperar doncs a poder obtenir més informació en aquest sentit.

3. Els canvis en la proporció d’espècies sembla anar acompanyat d’una canvi en la gestió ramadera de la 
triada. La fig. 5.20, del capítol 5, mostra com en els bovins hi hauria una major priorització dels productes 
en vida de l’animal, respecte la fase precedent. Tot i que el sembla que el consum carni d’aquesta espècie 
augmenti, a l’entrar al període de l’ibèric ple, ara hi hauria una gestió més especialitzada amb una selecció 
dels individus més òptims per al treball i uns altres que es destinarien al consum carni. La gestió dels 
ovicàprids es manté força similar respecte al període precedent amb una gestió que continua prioritzant 
l’autoabastiment de carn, tot i que també s’aprofitaria la llet i de manera molt secundària la llana. En 
aquest sentit es interessant destacar que el perfil de sacrificis dels ovicàprids de la fase Vilars III és idèntic 
al documentat per a la fase d’Alorda Park 2a (450-300 aC) (Valenzuela 2008a). La gestió dels porcs per 
aquesta fase se centra en l’òptim carni, mostrant una rapida renovació dels ramats i per tant una explotació 
més intensiva que en les altres fases.
Els resultats de Molí d’Espígol presentaven uns perfils de sacrifici, en els bovins, en una edat en que ja 
hauria depassat l’ òptim carni, essent explotats amb altres funcionalitats abans que la mera obtenció de la 
seva carn (Colominas 2009b). En els ovicàprids també s’haurien prioritzat els productes en vida, essent els 
suids els únics que s’haurien sacrificat en el seu òptim carni (Colominas 2009b). 

4. El consum ritual i el món simbòlic

Un tret a destacar en aquest període és que els jaciments de la plana no proporcionen cap exmple de 
dipòsit sota paviment amb restes faunístiques. De manera que cap dels jaciments, mínimament excavats, 
mostren la continuïtat d’aquesta pràctica tant característica en el món ibèric. Pensem, però, que és bastant 
probable que aquesta situació es degui a una manca de registre que, en el cas de Vilars serà impossible de 
subsanar degut a la pràctica destrucció de les ultimes fases ocupacionals (Vilars III i IV). Això impossibilitarà 
constatar, per exemple, si hi hauria una perduració de la practica d’inhumar fetus de cavalls, i per tant la 
continuació d’una determinada pecepció i tractament, d’aquest animal, que ja s’havia observat durant la 
primera edat del ferro i l’ibèric Antic. 
El mateix passaria amb les fosses amb restes de porc i d’ovicàprid, de manera que l’absència de la plana 
contrasta amb la intensificació d’aquest tipus de deposicions en els els jaciments de la costa. 
L’única pràctica, en context domèstic, que si que te una clara continuïtat, des del bronze final, és la de 
les inhumacions de perinatals a través del registre d’altres jaciments com Estinclells (Verdú); La Rosella 
(Tàrrega) (Escala et al. 2011) o el mateix Molí d’Espígol (Tornabous). De totes maneres disposem disposem 

9. A la costa, per exemple, l’augment del porc es va considerar com un clar indicador, durant el segle III aC, de l’augment de població i la 
conseqüent l’extensió de conreus, constatada a partir d’altres indicadors, com l’augment del nombre de jaciments i de la capacitat de les sitges 
(p.e: Valenzuela 2008a).
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Fig. 6.13 - Representació gràfica de l’evolució %NR de la triada domèstica als jaciments de la zona B (Aragó) i
D (costa valenciana) i E (País Basc i Navarra)
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de molt poca informació sobre les pràctiques rituals, en context domèstic, en aquest moment. En tot cas, 
aquesta situació posa de manifest les mancances que tenim, en el nostre territori, per al període ibèric. 
Els pocs jaciments excavats en extensió suposen un situació que ens impedeix valorar si les mancances 
observades són fruit de la manca del registre o bé estan reflectint uns canvis en els costums i pràctiques 
rituals a la zona ilergeta. Esperem doncs que les tasques que s’estant duent a terme tant en el jaciment de 
la Pleta (Belianes) com en el de Molí d’Espígol (Tornabous) puguin aportar aviat noves dades al respecte. 
Com a contrapartida, però, si que cal destacar l’aparició de les primeres, i úniques, tombes de guerrer a 
la zona (necròpolis de la Pedrera-Vallfogona de Balaguer), amb presència d’armes i restes de sacrificis 
d’èquids enterrats, amb els elements de govern en posició primaria. Aquests enterraments tant rics han 
estat interpretades, recentment, com a pertanyents guerrers locals que estarien emulant a les aristocràcies 
mediterrànies (Graells 2008), fet que encaixaria perfectament amb les dades exposades en els anteriors 
punts. D’aquesta manera, i a diferència del que passava en el període anterior, ara els cavall apareix en un 
context que no te res a veure amb l’àmbit domèstic, ocupant un lloc preferent a les necròpolis i consolidat 
com a element de prestigi, ara si, acompanyat per tot un seguit d’elements que el presenten com un animal 
emprat per a la muntura i com un fidel aliat del guerrer.
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7 Noves aportacions a les practiques 
rituals de la fortalesa de els Vilars
7.1 Els conjunts sota paviment de la fortalesa dels Vilars

La cultura material ens limita fins a tal punt que cal fer ús de totes les dades disponibles a l’hora de poder 
inferir i interpretar mínimament totes aquelles pràctiques relacionades amb les relacions socials, l’imaginari 
col·lectiu, les creences i els rituals de cohesió social. En definitiva, tot allò que pertany als codis i preceptes 
que defineixen la identitat d’una cultura, societat i/o comunitat. 
El present estudi pretén aproximar-se a la configuració de l’imaginari col·lectiu de les comunitats de la plana 
occidental a partir dels conjunts localitzats en àmbit domèstic. En aquest sentit les variables emprades per 
a la identificació dels dipòsits intencionals han seguit alguns dels criteris proposats per Horwitz (1987) i 
Kansa (2004) que inclouen el grau de completesa de l’animal, la presència de porcions específiques, les 
classes d’edat, la presència d’animals no consumits habitualment, l’associació d’animals amb enterraments 
humans, la selecció d’una o dos espècies i els gestos deposicionals. 
Tot i que el present estudi se centrarà en els dipòsits compostos per restes faunístiques, també es tindran 
en compte altres conjunts apareguts, dels quals es tindrà en compte aspectes més formals i contextuals. 
L’anàlisi de les restes faunístiques se centrarà, en primer lloc, en aspectes de caire més contextual 
(cronologia, localització per zona i sector, localització estratigràfica). En segon lloc, en el tractament de les 
dades i resultats dels anàlisis arqueofaunístics. En tercer lloc, en contrastació dels resultats obtinguts a 
través de la recerca de paral·lels arqueològics. En quart lloc, en l’elaboració d’hipòtesis interpretatives en 
que es complementaran les dades arqueològiques amb les etnogràfiques i antropològiques.
Per tal de presentar la informació el més clara possible s’ha optat per organitzar aquest capítol en uns 
primers punts destinats a oferir una visió global tant de la situació, com del context on van aparèixer els 
diferents dipòsits. La segona part, i com a conseqüència de la diversitat dels conjunts, tractarà de manera 
monogràfica cada dipòsit.

7.1.1 Tipologia i contingut dels dipòstis

A la fortalesa dels Vilars s’han pogut distingir, si tenim en compte exclusivament el contingut, sis tipologies 
diferents de conjunts tancats sota paviment. 

• Conjunts amb restes de porc
• Conjunts amb restes d'ovicàprid
• Conjunts amb restes de fetus de cavall
• Conjunts amb restes de perinatals 
• Conjunts amb vasets ceràmics
• Conjunts amb restes de deixalles de consum
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7.1 Els conjunts sota paviment de la fortalesa dels Vilars

Els conjunts van aparèixer principalment en els espais d'habitació de totes les zones estudiades (zona 
4, zona 6 i zona 11), exceptuant algunes excepcions que anirem comentant en el text. Solen estar en 
reompliments, tot i que, com veurem més detalladament després, alguns es troben dins de fosses excavades 
des d'un paviment (en molt casos no s'ha identificat la fossa). Normalment apareixen adossats als murs o 
a estructures domèstiques (llars, banquetes).
Només en un cas es va localitzar un conjunt fora muralles (zona 3, sector 14) que estava compost 
íntegrament de restes faunístiques. Fins al moment és un cas totalment aïllat, que es va depositar en el 
sediment que reomplia i colmatava el camp frisi de la fase Vilars I.
Totes les fases estudiades han proporcionat informació al respecte tot i que cal destacar que la de Vilars II 
ha estat la més generosa, amb diferència, respecte les dos fases precedents (Vilars I i Vilars 0). Aquest fet 
cal atribuir-lo sens dubte a la major superfície excavada. 

7.1.2 Evolució i distribució cronològica

Tot i que molts àmbits de les primeres fases del jaciment encara no han estat excavades1 la informació 
disponible descriu tot un seguit de tendències que semblen guardar relació amb els diferents períodes 
cronològics (veure fig. 7.1 i fig. 7.3). 

• Durant la fase fundacional (Vilars 0) encara no s'ha pogut constatar la pràctica de les inhumacions 
de fetus de cavalls en àmbit domèstic. En aquest moment hi ha un percentatge molt alt de perinatals 
en una pràctica que marca una clara continuïtat respecte als poblats del bronze final2. Així doncs, La 
inhumació de perinatals3 sota els paviments dels hàbitats és una pràctica cultural present a la vall de 
l’Ebre des d’aproximadament la segona meitat del II mil·lenni cal. a.n.e. En aquest moment també es 
pot constatar la pràctica de les fosses amb restes de porc sencer, acompanyat de fragments de carni 
d’ovicàprid. Finalment hi havia els dipòsits compostos per vasets ceràmics, que aniran apareixen de 
manera extremadament puntual al llarg de totes les fases. 

• L'últim moment del període de la Iera edat del ferro (Vilars I) mostra alguns canvis importants. De 
cop apareix amb força el ritual d'inhumació dels fetus de cavall i disminueix dràsticament l'enterrament 
de perinatals. Les fosses amb porc i ovicàprid augmenten en importància i continuem trobant l'ofrena 
de petits vasets ceràmics. Naturalment cal tenir en compte que l'espectacular descens de perinatals 
a la fase VIlars I podria ser fruit de la manca de registre.

• Finalment l'entrada a l'època ibèrica (Vilars II, ibèric antic) suposa, de nou, una important presència 
de perinatals que inclús s'arriba a equiparar al volum de dipòsits amb fetus de cavall. Ara disminueix 
de manera important la presència dels ovicàprids en els conjunts sota paviment, tendència fomentada 
per l'augment de la presència de dipòsits amb porc. 

El pas de la Iera Edat del Ferro a època ibèrica sembla marcada per un augment progressiu de dipòsits 
de porc. Aquestes practiques apareixen amb força durant la primera edat del ferro i perduren, amb un 
percentatge similar, durant l'ibèric antic. Aquest caràcter secundari dels conjunts d'ovicàprids i la importància 
dels dipòsits amb porc (almenys de la Iera edat del ferro fins l'ibèric antic) marcarien el primer tret distintiu 
de la fortalesa4. En canvi, és curiós el que passa amb els perinatals humans, ja que de durant la fase Vilars 

1. Tanmateix volem advertir, tal i com s’ha anat fent al llarg d’aquest treball, que caldrà prendre amb reserves les dades procedents sobretot de la fase 
Vilars 0. Aquesta es troba encara en un fase molt embrionària de la seva excavació. De la mateixa manera caldrà fer-ho per a la fase Vilars I, ja que 
no totes les zones han estat excavades amb la mateixa intensitat. En canvi, la fase Vilars II si que disposa de dades suficients havent estat excavades 
amb més o menys la mateixa intensitat totes les zones estudiades.

2. Per exemple tenim la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Lleida) amb tres enterraments (Gallart i Junyent 1989), Tossal de les Tenalles (Sidamon, 
Lleida) (Garcés et al. 1993, Campillo 1993), Vincamet (Fraga, Huesca) (Moya et al. 2005, 40) i Carretelà (Aitona, Segrià) (Majó 2001/2002).

3. Per a obtenir una informació més detallada sobre aquest tema podeu consultar : B. Agustí, N. Alonso, E. Junyent, Á. Lafuente i J. B. López, “Una 
inhumación múltiple de perinatales en la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y las prácticas de enterramiento en hábitat durante la primera Edad 
del Hierro en el valle del Segre (Cataluña)”, Archéologie de la mort. Archéologie de la tombe au Premier Âge du Fer. Actes du XXIe Colloque 
International de l’Association Françise pour l’Étude de l’Âge du Fer (Conques-Montrozier, 8-11 mai 1997), col·l. Monographies d’Archéologie 
Méditerranéenne, 5, CNRS, Lattes, 2000, 305-324. En aquest document s’inclou un estat de la qüestió sobre els enterraments de neonats en contextos 
protohistòrics d’hàbitat amb els casos més significatius coneguts a Catalunya i al conjunt de la vall de l’Ebre amb una cronologia entre el II i I 
mil·lenni a.n.e.

4. Cal recordar que els animals que són ofrenats o sacrificats de manera més comú des d’inicis del segle V fins al segle II aC són els ovicàprids. 
Aquest fet queda perfectament reflectit en el registre de diversos jaciments de la costa catalana (veure fig. amb quadre) com en els de la costa 
valenciana (Iborra 2004) i la costa del Llenguadoc francès (veure fig. amb quadre). En aquest cas i degut a l’extensa bibliografia que hi ha sobre el 
tema s’ha optat per presentar les dades en les taules elaborades pel punt X del final del capítol.
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7. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars
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7.1 Els conjunts sota paviment de la fortalesa dels Vilars

Fig. 7.2 - Inventari dels conjunts tancats sota paviment amb restes faunístiques.
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7. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars

Vilars I

Vilars II

Vilars 0 Vaset
12%

Porc
13%

Ovicàprid
13%

fetus cavall
0%

Perinatal
62%

Vaset
0,3%

Porc
23%

Ovicàprid
12%

fetus cavall
34%

Perinatal
31%

Vaset
14%

Porc
21%

Ovicàprid
21%

fetus cavall
37%

Perinatal
7%

fases Vasets Porcs Ovicaprids Perinatals
Vilars 0 1 1 1 7
Vilars I 2 3 1 5 1
Vilars II 7 3 9 10
Total 4 11 5* 14 18

Fetus cavall

Fig. 6.1_2.  Evolució cronològica dels diferents tipus de conjunts sota paviment documentats a la fortalesa dels Vilars.  
Aquests van de la primera edat del ferro (Vilars 0 i Vilars I) fins a l’ibèric antic (Vilars II).

1

*s'han comptabilitzat les dos fosses d'OC no estudiades en els recomptes i la representativitat de les foses.

Fig. 7.3 - Evolució cronològica dels diferents tipus de conjunts sota paviment documentats a la fortalesa dels Vilars.
Aquests van de la primera edat del ferro (Vilars 0 i Vilars I) fins a l’ibèric antic (Vilars II).
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I disminueix de cop fins al 7%, per tornar-se a recuperar en entrar al període ibèric. No sabem si això tindria 
una explicació exclusivament de manca de registre o si realment la tendència persistirà un cop s’hagi 
avançat més en els treballs d’excavació. 
La pràctica dels vasets ceràmics, constatada durant la primer edat del ferro i que sembla tenir perduració en 
època ibèrica, encaixaria perfectament amb la dinàmica general documentada per als diferents jaciments 
ibèrics. En canvi, per a la primera edat del ferro sembla haver-hi altres paral·lels a la Moleta del Remei, i la 
Seña (Belarte i Chazelles 2011, 171).
 
La distribució dels dipòsits en les diferents zones, mostra una variabilitat important durant les fases de la 
Iera Edat del Ferro i uns patrons més homogenis en entrar al període ibèric antic (fig. 7.4).

• La fase fundacional (Vilars 0) evidencia que l'únic que tenen en comú el barri sud (zona 4 
amb cases més petites i no compartimentades) i el barri nord (zona 11 amb cases més grans i 
compartimentades) són les deposicions de perinatals. El barri nord presenta la primera evidència de 
conjunts amb restes de porc (acompanyat de fragments de crani d'ovella). En canvi al barri sud hi ha 
un sector amb la deposició d'una petit vaset ceràmic. Evidentment en aquest moment el barri central 
(zona 6) no presenta aquests tipus de conjunts perquè les excavacions encara no han arribat als 
nivells d'aquesta fase, caldrà veure en un futur el que passa amb aquesta zona.

• La fase Vilar I presenta alguns canvis interessants, com ara l'aparició de les primeres fosses de 
fetus de cavall tant al barri sud com al barri nord. Les fosses de porc també apareixen en les dues 
zones. En canvi, en aquesta última etapa de la Iera Edat del Ferro, els perinatals, els conjunts amb 
ovicàprids i les deposicions de petits vasets ceràmics són exclusius del barri sud (zona 4). A la zona 
4 hi ha un sector que acull dos tipus de dipòsits diferents, un amb restes de porc i l'altre amb restes 
d'ovicàprid. Aquesta convivència només la veure'm en un altre cas de la fase Vilars II. Pel que fa a al 
barri central (zona 6) no presenta aquests tipus de conjunts perquè les excavacions encara no han 
arribat als nivells d'aquesta fase.

• Finalment l'ibèric antic (Vilars II) sembla presentar unes patrons més homogenis segons la zona. El 
barri sud (zona 4) acapara el major nombre de conjunts amb fetus de cavall, mentre que al barri nord 
(zona 11) hi són totalment absents. Una situació inversa succeïx amb les inhumacions de perinatals, 
que són molt presents en el barri nord i en canvi totalment absents en el barri sud. L'únic que tenen 
en comú aquestes dos zones és la testimonial presència de fosses amb restes d'ovicàprid.
L'espai central sembla actuar com una zona de transició entre els dos barris anteriors. Aquesta 
presenta trets "híbrids", de manera que trobem tant perinatals, com fetus de cavall i fosses amb porc. 
Això podria estar indicant una zona d'ús col·lectiu i d'espais multifuncionals. Per les dades de que 
disposem actualment en general no es produeixen associacions d'aquest tipus en un mateix espai. Els 
dipòsits mai apareixen barrejats en el mateix àmbit, trobant, inclús, en les cases compartimentades 
fosses amb continguts diferents segons l'habitació.
D'aquest moment també tenim l'únic conjunt fora muralles compost per un porc sencer i part d'ossos 
llargs pertanyents a dos cabres. Aquest formava part del sector 3/14 que correspon al pany de 
muralla situat entre les torres T-251 i T-252, just al costat de la porta nord, però sense ser segurament 
contemporani a ella. 

A nivell global els resultats suggereixen que l'entrada a època ibèrica suposa una estructuració que sembla 
coincidir força amb les zones predefinides pels arqueòlegs a partir de les característiques arquitectòniques 
dels diferents sectors. Per simplificar podem dir que mentre el barri sud està caracteritzat pels dipòsits de 
fetus de cavall, el barri nord ho està per les inhumacions de perinatals (veure fig. 7.4). Els conjunts amb 
porc es reparteixen equitativament entre el barri central i el barri nord, però aquest fet ja requereix algunes 
puntualitzacions ja que el barri central (zona 6) sembla tenir alguns espais singulars que poc tenen a veure 
amb tallers o zones d’emmagatzematge. Per tant, més enllà de les divisions “artificials” més amplies que 
han dividit la fortalesa en diferents zones, caldrà tenir en compte els espais en si mateixos. Es fa necessari, 
doncs, un segon anàlisi a nivell microespacial per poder esbrinar el perquè de la selecció de determinats 
espais.
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VC: vaset ceràmic SUDO: fosses amb porc OC: fosses amb ovicàprid EQCA: fosses amb fetus cavall PR: fosses amb perinatals
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*Atenció als 7 se li han sumat els 2 del sector 4/32 que no està inclòs a les taules perquè no te cap UE amb fauna, només s'han exhumats aquestes dues fosses. ** Atenció són 3 perquè se li ha sumat el del sector 4/22 
que com que fou excavat durant les campanyes del 2011 el material faunístic no es va incloure però si que vam incloure el dipòsit sota paviment, per aquest motiu no s'inclou a les taules interdisciplinaris. 
*** Atenció s'ha afegit el del sector 6/8 que del que no s'ha inclòs l'estudi de fauna perquè presentava problemes en la datació dels seus conjunts faunístics apareixen com a  Vilars IIa, Vilars IIb i VIlars I. 

Pel poc volum de materials que hi havia es va descartar per l'ambigüitat del registre. Però el perinatal si que estava contextualitzat dins de la fase Vilars II i ens va semblar interessant citar-lo.
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Fig.2_ Distribució dels diferents conjunts sota paviment  de la fortalesa dels Vilars per fase i zona. 
Les gràfiques expressen els valors, en %, de la taula superior

Fig. 7.4 - Distribució dels diferents conjunts sota paviment de la fortalesa dels Vilars per fase i zona.
Les gràfiques expressen els valors, en %, de la taula superior.
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7.1.3 Pràctiques diferents segons el barri i/o funcionalitat de l’espai?

Les taules interdisciplinars5 elaborades per fase, zona i sector (veure annexos fig. 3-6), permeten posar en 
relació les dades procedents dels diversos registres materials (NR faunístic, NR ceràmic, NR de ceràmica 
d’importació, NR d’elements metàl·lics, la presència de material constructiu, de molins, de fetus barrejats 
amb les deixalles faunístiques, la presència o no de llars i forns) de manera transversal. D’aquesta manera 
tindrem una imatge més intuïtiva de quin era el context espacial i els materials associats amb els conjunts 
sota paviment estudiats.

          Vilars 0 (800/775-700/675 aC)

Els sectors de la zona 4 no han proporcionat cap conjunt amb restes animals en aquesta fase. 
En canvi hi havia diversos perinatals (tots ells de la fase Vilars 0b) en els sectors 4/12A i 4/21A . 
El primer (4/12A) estava conformat per una sola unitat d’habitació i una espècie de porxo. Tenia 
una llar (LL-237) i un forn (FR-225), però no s’hi van trobar restes de metalls. Tampoc tenia nivells 
amb acumulacions de deixalles faunítiques i/o ceràmiques. El més destacat d’aquest espai eren els 
tres perinatals enterrats (EN-219, EN-220 i EN-228). La presència d’un forn metal·lúrgic en aquesta 
habitació podria conferir-li un valor d’espai productiu. El sector 4/21A també tenia la inhumació d’un 
perinatal (EN-443). Aquest espai estava força arrasat pels treballs agrícoles, però encara conservava 
les restes d’una llar (LL-392) i la presència d’un nombre important de restes de ceràmica. Tot i que 
aquest sector no disposava de cap forn en la fase Vilars 0b, en el precedent (sector 4/20 fase Vilars 
0a) si que se n’havia documentat un (FR-428). Aquest últim, juntament amb el del sector 4/12 son els 
únics forns documentats a la fase Vilars 0. 

De la zona 11 només el sector 11/25 presentava un conjunt amb porc i un altre amb un perinatal (FS-
758 i EN-758 respectivament). En el mateix espai també s’hi va localitzar una fosseta que contenia 
deixalles de consum alimentari (FS-785), per tant segurament utilitzada com a escombrera. Pel que 
fa a les característiques del sector presentava alguns elements definidors d’una unitat domèstica. 
Aquests són la presència d’una llar (LL-515) i nivells amb poques restes de deixalles, tant de fauna 
com de ceràmica, fet que indica la voluntat de mantenir net l’espai. El fragment de molí estava 
reaprofitat formant part de la sola de la llar (UE 11443). 

Sembla doncs que hi ha una associació interessant entre perinatals i forns (espais de producció) al barri 
sud (zona 4) durant la fase Vilars 0, fet que ja va ser apuntantat en treball anteriors (Agustí et al. 2000). 
De la mateixa manera el perinatal del barri nord, que comparteix espai amb la fosseta de porc, estaria dins 
d’una unitat domèstica. 

          Vilars I (700/675-550/525 aC)

L’últim moment de la primera edat del ferro sembla presentar canvis importants pel que fa a les 
practiques deposicionals. A nivell global es produeix un descens molt important d’inhumancions 
d’infans. A més els sectors que presentaven perinatals, en la fase anterior, ara sembla que se 
substitueixen per deposicions de fetus de cavall o de porc segons el sector (veure fig. 7.5 i fig. 7.6). 

A la zona 4 (fig.7.5), els sectors amb diverses llars funcionant contemporàniament (4/1: FS-263 i 
4/7:FS-79) són els que tenen les fosses amb porc. En aquest cas tenim la hipòtesis de siguin els espais 
productius, o de treball de carn, els que se seleccionarien per a realitzari en moments determinats 
aquests tipus d’ofrenes o deposicions intencionals. En canvi, el sector 4/17 que presentava tres 
deposicions de fetus de cavall (FEEQ-A, FEEQ-B i FEEQ-1) correspondria a un espais domèstic. 
Aquest comptava amb una sola llar. Finalment, el sector 4/10 que corresponia a un espai sense llar, 
amb presència de moltes restes de fauna, restes de ceràmica i amb un alt precentatge de restes de 
fetus d’animals (abocats amb les deixalles), és on es va documentar l’únic perinatal de la fase Vilars 
I. Per les caracteristiques de l’espai aquest podria esser un espai d’allotjament d’animals o un zona 
de rebost/emmagatzematge. En tot cas no presenta els trets definidors d’una unitat domèstica.

5. S’han creat dos tipus de taules segon la informació requerida. La primera ofereix dades sobre presència/absència de les diferents variables 
recollides. La segona aporta dades quantitatives sobre les variables recollides.
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A la zona 11 (fig.7.6) els sectors amb fetus de cavall (11/9A : FEEQ-2 i 11/29 : FEEQ-3) correspondrien 
a espais domèstics. Ambdós presentaven una llar, però no tenien ni banquetes ni forns. El sector 
11/9A tenia 3 fragments de molí barquiforme en un sol de paviment (UE 11572), per tant es pot 
considerar que funcionaven amb l’espai. El sector 11/29 també presentava dos fragments de molí, 
tot i que en aquest cas eren més fragmentaris i apareixien en reompliments (UE 11507 i UE 11490). 
En aquest dos sectors hi havia poques deixalles alimentaries i ceràmiques (almenys en els nivells 
estudiats). El sector 11/31C, on va apareixer la fosseta de porc (FS-1026), estava molt malmès. Al 
seu interior s’hi va documentar una banqueta (BQ-1007) i una estructura6 de tovots (ES-1003) la base 
de la qual estava composta per una acumulació de petites pedres (UE 11703). Respecte a la seva 
funció fins al moment no està clara, però el fet d’estar completament revestida, i per tant aïllada de 
les pedres de la muralla i del paviment, podria posar-la en relació amb l’emmagatzematge d’aliments 
i podent-se tractar d’un rebost (Martínez et al. 2009, 72-73). Un altra dada que podria sustentar 
aquesta hipòtesi seria l’abscència de llars i/o d’altres estructures de combustió. Pel que fa a restes 
de fauna i/o ceràmica no tenim constància de que n’haguessin sortit, tot i que l’espai no s’ha acabat 
d’excavar.

La fase Vilar I sembla presentar també una tendència pel que fa als espais seleccionats per a realitzar les 
deposicions. Tant a la zona 4 com en la 11 les fossetes amb porc es dipositen preferentment en espais 
productius o d’emmagatzematge/rebosts. Pel que fa als èquids solen estar en sectors que presenten els 
elements característics d’una unitat domèstica o casa (els espais sempre tenen una sola llar) i alguns amb 
banquetes. També sembla que hi ha una tendència global de disminució de les inhumacions, que contrasta 
amb el manteniment dels dipòsits de fetus de cavall i de porc. Aquesta disminució del perinatals en el 
registre arqueològic coincideix amb una fase en que es produeix la compartimentació de les cases de Vilars 
0, creant nous espais de vivendes i suggerint un augment demogràfic a la fortalesa.

           Vilars II (550/525-450/425 aC)

A la zona 4 (barri sud) es produeix una homogeneïtzació de les practiques deposicionals, on ara 
totes els dipòsits estan compostos per restes de fetus de cavall en connexió. La tendència precedent 
(fase Vilars I) de situar els fetus en els espais que tenen una sola llar, també es compleix en aquests 
ara en dos sectors (4/18 i 4/4). Tanmateix en aquesta fase també els trobem en sectors sense llar de 
foc (4/32 i 4/5).
A l’altre costat del testimoni va aparèixer el primer conjunt amb restes d’ovicàprid, compost pel cap 
i els garrons (tipus C), aquest espai, excavant durant les campnayes de 2011, correspondria, molt 
probablment, a un espai habitacional.

La zona 6 (espai central) sembla actuar com un espai de “transició” entre el barri sud i el barri nord. 
En ella s’hi troben tant fetus de cavall, com fosses amb porc i perinatals humans. Aquest sector, de 
petites dimensions, estava caracteritzat per la presència d’un forn i diverses llars (FR-877, LL-655, 
LL-808 i LL-809). Els nivells estratigràfics presentaven tons vermellosos atribuïts a la intensa activitat 
de combustió, que podria estar relacionada els processos d’extracció de mica7 (Vidal et al. 2006). 
En aquest sentit es interessant constatar de nou la presència d’aquest tipus de dipòsits en un espai 
productiu. 
Els conjunts amb porc es van documentar en dos sectors de funcionalitats ben diferents. Per una 
banda l’anomenada “sala de reunions” (6/13), la construcció de la qual hauria estat precedida per 
la deposició de dos procs (una d’elles am tot l’esquelet sense connexió FS-574 i l’altra amb només 
el cap, FS-461). El sector comptava amb dos llars, una d’elles en forma de “pell de brau”, dos 
banquetes, fragments de ceràmica d’importació, d’objectes de metall, quantitats significatives de 
restes de fauna i de ceràmica i dos fusaioles (aquestes estaven en nivells de preparació UE 6170 i 
UE 6319). El moment més recent, de l’estança, es caracteritzava per un espai de grans dimensions 

6. Al nord l’estructura no s’adossava directament a la paret de la muralla sinó a un revestiment interior d’aquesta última compost per pedres de petites 
dimensions (UE 11680) i enlluïdes amb una fina capa de guix (UE 11687). El revestiment de la cara interna de la muralla s’estenia per tota l’amplada 
del sector, conservat a la mateixa alçada de l’estructura de tovots i amb un gruix d’aproximadament 10 cm. Aquest enlluït revestia i aplegava entre 
sí les estructures: les pedres adossades a la paret i la construcció de tovots situada al centre.

7. En l’estat actual de la recerca, no és possible afirmar categòricament aquesta funció, però les primeres anàlisis efectuades per Jacek Wierzchos 
al Servei de microscopia de la UdL sobre mostres d’algunes de les concentracions aparegudes en demostren que en tots el casos es tracta de biotita, 
amb alguna inclusió de feldspasts, amb la qual cosa provindria de roques granítiques.
Tampoc estem en condicions encara de definir com seria aquest procés d’estracció, però l’àmbit presentava una gran quantitat d’estructures tipus 
llars i cubetes, amb la qual cosa podria suposar-se que el granit s’hauria sotmès a un procés d’escalfament per triturar-lo més fàcilment i tamisar 
posteriorment la mica (Vidal et al. 2006).
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amb tres elements principals : dues banquetes corregudes d’est a oest, i adossades als murs nord 
i sud respectivament, i una gran llar central tipològicament singular en el marc del poblat (Alonso 
et al. 2002). Un espai podria tenir un us col·lectiu, esdevenint una espècie d’espai de trobada pels 
membres de la comunitat (GIP 2005, 662).El sector 6/42 també presentava una fosseta (FS-879) 
amb restes de porc (només el crani). Tot i que inicialment aquest es va definir com un espai d’accés 
a la zona central des del carrer sud (zona 5), va aportar moltes dades sobre la seva funcionalitat. 
Aquesta no es limitava a un únic espai de circulació, sinó que definia una petita plaçoleta on s’hi 
van excavar dos forns (FR-841 i FR-843) que fins ara no havien estat documentats a la fortalesa. 
Aquestes estructures tenien forma de ferradura i tindrien una espècie de “taula” de treball a l’entrada, 
davant la boca d’accés. Sembla que es tractaria d’una àrea de producció a l’aire lliure, gairebé segur 
de pa o galetes, que fins i tot podria tenir un us comunal, atesa la mida d’algunes estructures (Vidal 
et al. 2006). Per tant, podem dir que la FS-879 estaria relacionada amb un espai de producció a l’aire 
lliure.

Els espais de la zona 11 acaparaven la major part d’inhumacions de perinatals. En aquest cas, hi 
havia 6 sectors amb aquest tipus de dipòsit (11/1=11/24, 11/2, 11/11, 11/10, 11/12, 11/13). Aparentment 
aquest espais no presentaven trets comuns entre ells. Trobant tant espais compartimentats (11/2, 
11/24), com sectors d’un sol àmbit (11/10, 11/11, 11/12, 11/13). Alguns disposaven de llar i altres 
no (veure fig. 7.6). Cal advertir, però, que el cas dels sectors 11/10, 11/11, 11/12 i 11/3 és especial 
perquè aquests van estar molt afectats pels treballs agrícoles. Això hauria provocat la destrucció 
de gran part de les estructures i nivells que els conformaven, i per tant no podem saber amb 
seguretat si originalment aquests disposaven de llars. És una pena que el mal estat de conservació 
impossibilites l’establiment de la seva funcionalitat, ja que en aquests sectors era on s’hi concentrava 
la major part de perinatals de la zona 11 i de tota la fortalesa.
Els altres sectors ben conservats (11/24 i 11/2) eren grans espais compartimentats, amb llars i 
fragments de moli. Per la seva part la “casa del ferrer” (11/2) presentava, a més a més, 3 banquetes, 
18 fragments de ceràmica d’importació, 4 fragments d’objectes metàl·lics8 i 3 fusaioles. Els elements 
anteriors suggerieen que aquests sectors funcionarien com a residències, possiblement, de membres 
distingits de la comunitat. 
Això és interessant ja que permet constatar que els perinatals humans es troben tant en espais 
singulars com en espais més humils. Aquest fet sembla evidenciar una practica domèstica, però que 
podria ser extensiva a tots els membres de la comunitat, tocant tant a les vivendes més humils com 
a les més fastuoses. 
Els dipòsits amb restes de porc apareixien en els espais més singulars del barri nord (11/2B, 11/7 
i 11/20B). Un tret a destacar és la continuïtat que te la practica al sector 11/20B, que es succeït pel 
11/2B. Les característiques de l’espai suggereixen que podria tractar-se d’un espai posterior utilitzat 
com a rebost o espai d’emmagatzematge de la casa.
El cas més curiós és el del sector 11/7, un espai que d’entrada no mostrava cap tret singular. 
Tenia unes dimensions reduïdes i estava format per una sola habitació, sense banquetes i sense 
pràcticament elements materials de cap tipus. Però en els seu interior s’hi va trobar una llar en forma 
de “pell de brau”, element exclusiu i singular, ja que amb ella només són tres els casos apareguts a 
la fortalesa. 
Així doncs, sembla que a diferència dels perinatals, que es troben en els àmbits principals de les 
cases, dipòsits de restes de porc apareixen en els espais secundaris d’alguns edificis singulars. 
Aquests espais del darrera, de caire més privat, estarien segurament destinats a guardar les 
viandes i/o altres objectes de menester per la família. En definitiva, semblen relegades a les zones 
d’emmagatzematge o rebosts. 
Finalment només s’ha trobat, fins al moment, un dipòsit compost per restes d’una cabra infantil 
(FS-sn3) al sector 11/4, format per una sola habitació amb una llar de foc i vuit fragments de metall. 
Aquest sector estava molt malmès pels treballs agrícoles, però tot i així es van conservar els elements 
definidors d’un espai domèstic. 

En resum, i per concloure aquest apartat, sembla que al marge dels patrons globals de distribució per zona, 
l’anàlisi microespacial de la funcionalitat funcionalitat i característiques de l’espai ha proporcionat algunes 
tendències que semblen perdurar al llarg de les tres fases:

• Les fosses de porc semblen estar en relació amb dos tipus d'espais i/o activitats. D'una banda les 
trobem en espais singulars, com ara la "casa del ferrer" (11/2B) i la "sala de reunions" (6/13), en les 

8. Dos fragments de bronze (UE 11002), un fragment de bronze (UE 11011) i una tija, una dena i un peu de fíbula de bronze (UE 11275).
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      Zona 4 (barri sud)       

Vilars 0a

Vilars 0b

Vilars I

Vilars II

Superficial

                      4/20A                       4/14A                       4/15A                     4/12A

4/17             4/10     4/1            4/2     4/3              4/6            4/7

                    4/21A              4/19A              4/14A        4/13A             4/16A         4/12  

FR-428

FR-225

LL-392
LL-38

LL-277 LL-63 LL-273

LL-333

LL-227
LL-264
LL-265
LL-267
LL-268 LL-12

LL-42
LL-49

LL-38
LL-43
LL-58
LL-88

4/32      4/24      4/25               4/18                4/9            4/8                           4/4                           4/5               4/22

LL-326 LL-33

Conjuts d’ovicàprid

Conjunts amb porc

Conjunts amb porc
i ovicàprid

Perintals 

fetus de cavall

vasets de ceràmica

Fig. 7.5 - Evolució diacrònica dels conjunts sota paviment al barri sud (zona 4) de la fortalesa dels Vilars.
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Superficial

Vilars IIb

                                                                                                                                         11/9B     11/9A        11/28A      11/28B                                          
                

Vilars 0

                                                                                                                                             11/19     11/18                    11/29     

   Vilars IIa

Vilars Ia  
   

Vilars Ib

11/13      11/12                                                                                                             11/24=11/1               11/20                                                

             11/14        11/31B      11/31C    11/33C 

11/11      11/10                                  11/8        11/7       11/6     11/5     11/4                11/3                11/2                                                   

 11/30A 11/25

11/32

LL-515

11/2A

11/2B

11/20B

LL-623 LL-715
LL-733
LL-814
LL-838

LL-835

LL-548
LL-559
LL-560
LL-564
LL-693

LL-704

LL-272

LL-520
LL-526 
LL-528

LL-488
LL-513
LL-644

Conjuts d’ovicàprid

Conjunts amb porc

Conjunts amb porc
i ovicàprid

Perintals 

fetus de cavall

vasets de ceràmica

Zona 11 (barri nord)

11/29A

Fig. 7.6 - Evolució diacrònica dels conjunts sota paviment al barri nord (zona 11) de la fortalesa dels Vilars.
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estances posteriors utilitzades com a rebost o espai d'emmagatzematge domèstic. D'altra banda, 
apareixen en àmbits productius i d'us col·lectiu. 
 
• Els fetus de cavall apareixen en espais domèstics podent-se tractar d'una pràctica de Caire més 
intimista. Cal mencionar però l'única excepció documentada al sector 6/38, interpretat com un lloc de 
producció degut a les nombroses estructures de combustió. 

• Els perinatals semblen estar relacionats amb espais domèstics. Però també s'ha detectat la 
presència d'alguns enterraments múltiples que semblen estar associats a espais de caràcter no 
domèstic. Tenim l'exemple d'un enterrament triple al sector 4/12 (Vilars 0)9(Agustí et al. 2000) i més 
recentment (a partir de la campanya d’excavació 2011) el d’un enterrament doble en un dels sectors 
de la zona 6, que els arqueòlegs han interpretat com un possible espai singular. També caldrà veure 
que passa amb el sector 11/11 (Vilars II) en el que van aparèixer dos inhumacions, tot i no presentar 
elements que permetin associar-lo amb un espai productiu i/o singular.

• Les fosses amb d'òvicàprids són molt testimonials, en els casos estudiats, semblen estar 
relacionades amb àmbits domèstics. Tot i que cal apuntar, que l'última campanya d'excavació ha 
lliurat un dipòsit localitzat en el que sembla un espai productiu a la zona 6.

• Els quatre dipòsits amb vasets ceràmics, s'han documentat al llarg de totes les fases. Sempre 
semblen estar associats a contexts domèstics de la zona 4 i la zona 11. Volem destacar l'existència 
de dos sectors que presentaven dipòsits ceràmics ocupant el mateix espai que els de fetus de cavall 
(sector 4/17) i els de perinatals (sector 4/10). Tot i que comparteixin espai no es pot assegurar que els 
vasets s'haguessin dipositat en ambdós casos com a ofrenes de les inhumacions. En aquest sentit, 
en cap cas es trobaven en contacte físic directe i a més el VE-381 estava sota una llar (LL-333). En 
canvi, en el cas de VE-362 la proximitat i la deposició dins del mateix reompliment podrien demostrar 
la seva relació.

7.1.4 El context estratigràfic i els problemes interpretatius: sacrificis fundacionals?

Per entendre la funció i/o objectiu d’aquestes pràctiques també cal tenir en compte la seva localització 
estratigràfica. Només així podrem esbrinar en quin moment, del funcionament de l’espai, varen ser 
depositats.
Tal i com passa en la majoria jaciments catalans, en el cas de la fortalesa, la situació dels conjunts dins de la 
casa no segueix, a priori, cap disposició determinada, encara que solen aparèixer sota els murs o pròxims a 
ells. També poden aparèixer relacionats amb alguna estructura domèstica (llars, banquetes) i sempre solen 
trobar-se en els nivells situats per sota dels paviments. 
La preparació per a dipositar les restes també és variada. Algunes vegades s’ha identificat una fossa que 
retalla un reompliment o que ve d’un paviment superior, afectant tant la capa inferior de preparació com el 
paviment en funcionament. Algunes d’aquestes fosses presentaven lloses que s’havien utilitzat per segellar 
el conjunt o bé pedres al voltant, potser destinades a delimitar o senyalar la situació del dipòsit. En d’altres 
ocasions les restes apareixen dins un rebliment sense haver-se pogut identificar cap fossa. En dos casos 
els dipòsits estaven localitzats sota d’alguna estructura domèstica com una banqueta (sector 11/2A) o una 
llar (VE-381, sector 4/17) (veure fig. 7.7).

En el cas de Vilars semblen definir-se, a grans trets, dos tipus de context estratigràfic. En primer lloc, 
aquells conjunts que apareixen directament dipositats en el rebliment sense que s’hagi identificat la fossa10 
i, en segon lloc, els conjunts que clarament estan dipositats en fossa, els quals en alguns casos retallen 
inclús un paviment en ús. El que si que sol ser comú a tots és la seva disposició vora els murs.
Organitzant els diferents contexts, segons el tipus de deposició (veure fig. 7.8), veiem que els conjunts 
9. L’antropòloga física, Bibiana Agustí (2007), va considerar que la presència de tres individus perinatals localitzats a l’estructura 11288 (en-596) de 
els Vilars no es pot considerar que correspongui a trigèmins, malgrat que en alguna ocasió s’hagi pogut considerar que així fos (Agustí et al. 2000, 
306-323). També la baixa representativitat de dos dels individus fan pensar a l’autora que es pugui tractar d’enterraments successius. Es planteja la 
possibilitat de que es tractes de dos o tres enterraments successius deixant oberta la possibilitat que dos d’ells poguessin correspondre a bessonada. 
Aquesta descoberta s’afegeix a les recents descobertes de nadons en espais productius, a més dels espais domèstics i cultuals ja coneguts. Alguns 
exemples els tenia al jaciment de Sant Miquel d’Olèrdola (Barcelona) on es van trobar dos enterraments de nadons dins d’un espai amb un forn 
metal·lúrgic (Subirà i Molist 2008).

10. Cal matisar que pot ser que en alguns d’aquests casos la fossa existís originalment però que el retall hagués quedat emmascarat degut al rebliment 
ràpid amb la mateixa terra. El fet que molts conjunts (menys en el cas dels perinatals i fetus de cavall) no presentin connexions anatòmiques evidents 
no ajuda gaire a poder determinar la presència/absència de les fosses.
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amb porc són els que més es relacionen amb la preparació d’una fossa. En canvi, els conjunts amb fetus 
de cavall i perinatals estan més associats a nivells de preparació i/o anivellament11 (tot i que s’han localitzat 
en els dos tipus de context estratigràfic). En el cas dels fetus de cavall solen aparèixer majoritàriament al 
costat dels murs de façana i de manera molt puntual en algun dels murs laterals. Pel que fa als perinatals 
passa just al contrari ja que majoritàriament apareixen en els murs del fons de l’habitatge, és a dir, adossats 
al mur de la muralla i,en casos més puntuals, també als murs laterals (veure fig. 7.1).

Fruit d’aquesta variabilitat, que sembla estar en relació al tipus d’animal dipositat, se’ns plantegen diverses 
preguntes de partida: 

• Tots els dipòsits es poden relacionar amb refaccions dels edificis i per tant amb ritus fundacionals o 
amb actes destinats a influir sobre un espai determinat? 

• El fet que hi hagi dipòsits amb fossa i dipòsits sense fossa ens permet afirmar que existeix una 
diversitat de rituals a la fortalesa, o aquesta variabilitat es pot atribuïr a mancançes en el registre 
arqueològic? 

• Es licit relacionar els dipòsits dins de rebliments amb tasques de refacció dels espais, i aquells amb 
fossa a accions més puntuals que no tenen perquè estar relacionades amb canvis i/o modificacions 
dels àmbits?

Totes aquestes preguntes no són més que el reflex de la infinita literatura disponible sobre la interpretació 
d’aquests tipus de dipòsits. Aquesta ha estat sempre subjecta a conjectures fruit de les diferents tradicions 
investigadores12 i de les limitacions del mateix registre arqueològic. Aquestes es fan més evidents en 
descriure els diferents elements i processos que intervenen en tot acte ritual: 

• Els motius o causes que el justifiquen 
• El pacte o aliança que s'estableix amb la divinitat 
• El sacrifici o forma de manifestar aquest pacte o demandat

Aquesta categorització no vol dir que considerem d'entrada que tots els conjunts sota paviment responguin a 
ofrenes destinades a apaivagar la ira o a segellar aliançes amb esser sobrenatural o una divinitat. Més aviat 
ens serveix per prendre consciencia de les limitacions de partida que se'ns presenten. Com a arqueòlegs 
i arqueòlogues només tenim accés directe a l'últim dels tres punts exposats i de vegades de manera molt 
fragmentària13. 
L’estudi de les restes d’un acte ritual ens permet bastir un esglaó en la majoria dels casos insuficient per a 
superar l’abisme existent entre nosaltres i l’imaginari col·lectiu d’aquestes comunitats. Cal recordar sempre 
que de tot allò que va impulsar a la realització d’aquests actes només en resten petits gestos fossilitzats que 
cal saber llegir amb prudència; intentant esquivar els apriorismes i interpretacions generalistes.
Davant les mancances exposades, les eines més valides que tenim a l’abast són d’una banda els treballs 
que ens precedeixen i de l’altra l’ús de les dades procedents dels estudis etnogràfics i antropològics, servint-
nos del mètode comparatiu14. Això ens permetrà establir certes analogies i nexes d’unió entre fenòmens 

11. En treballs anteriors (GIP 2003, 260) ja es feia referència a l’escepticisme inicial a considerar els dipòsits de fetus de cavall com a actes rituals 
com a conseqüència tant de la novetat de la pràctica com de l’absència de fosses o altres indicadors que ho poguessin demostrar.

12. La consideració del paper de la religió i el ritual, en el marc de la interpretació arqueològica, ha anat variant en funció de la successió de 
paradigmes teòrics. Aquests han modificat i transformat les aproximacions referents a les pràctiques religioses o simbòliques de les societats 
antigues. En aquest cas tenim les primeres aproximacions evolucionistes i funcionalistes (p.e: Frezer i Taylor 1920), marxistes (p.e: Childe 1945), 
processualistes (p.e: Binford 1962), arqueologia analítica (Clarke 1978), post-processualisme (Hodder 1989, Renfrew 1994). Tot i que no entrarem 
aquí a descriure cada corrent teòric i els seus enfocs, la multiplicitat de tendències evidencia les diferents maneres de fer arqueologia que sens dubte 
han influït en la manera de treballar i interpretar les qüestions religioses. Per aprofundir més sobre aquestes aspectes teòrics recomanem consultar 
Cabrera (2010).

13. Tot i les limitacions del registre i la incapacitat d’accedir a la informació de les etapes prèvies a aquests deposició entenem que les dades extretes 
aportaran informació directa de diferents aspectes que precedeixen a l’enterrament dels ossos. Partim de la base de que el caràcter sacre del ritual no 
desapareix immediatament després del sacrifici, sinó que es fa extensiu més enllà del moment en que es realitza. És gràcies a això que s’explica que 
l’eliminació de les restes generades pel consum (o simplement pel sacrifici de l’individu) s’hagin de dipositar curosament en àmbits habitacionals 
(Zografu 2005, 198). D’aquesta manera les “deixalles” del ritual també cal considerar-les com a part essencial de la pràctica de consagració (Bruit 
2005, 39). 

14. Sobre aquest concepte recollim les conclusions d’una autora que descriu a la perfecció els arguments que volem plasmar “ Una premisa bàsica 
para el método comparativo es la asunción de la existencia de elementos universales transculturales que permiten establecer paralelismos, en este 
caso en el ámbito de lo religioso. Desde la Arqueología, los elementos universales presentes en las distintas culturas también forman parte del 
discurso necesario para poder avanzar en la generación del conocimiento. La dificultad residirá en establecer hasta qué punto estos elementos pueden 
ser reconocidos a través del contexto material, y conectados con las prácticas religiosas de sacrificio. En el caso de las culturas de la Protohistoria 
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religiosos de diferents contexts culturals. Malgrat la controvèrsia que a suscitat l’ús d’aquesta metodologia 
entre la comunitat científica, fruit dels excessos de vegades massa freqüents a l’hora de fixar els límits de 
la comparació, pensem que és una eina que, amb un ús conscient i acotat, ofereix una visió més global. No 
volem renunciar a disposar d’una serie d’elements que ens permetin aportar noves idees i perspectives, així 
com desmitificar alguns conceptes enquistats i repetitius.

Per començar podem dir que l’únic acord existent entre arqueòlegs i investigadors és el de considerar 
aquests tipus de dipòsits com a ofrenes intencionals vinculades a un culte de caire domèstic. A partir d’aquí, 
la interpretació ha derivat principalment dues grans línies interpretatives que van des de rituals funeraris 
domèstics, en el cas dels perinatals15 (p.e: Barrial 1990, 246; González Rubial 2003), fins a la més estesa, 
que els interpreta com a (tant els dipòsits animals com de perinatals) sacrificis fundacionals vinculats a la 
construcció o refacció d’un espai (p.e: Barberà i Sanmartí 1976; Barrial 1990; Albizuri i Nadal 1992, 292; 
Santmarí i Santacana 1992; Belarte i Sanmartí 1997, 23; Garcia i Munilla 2000; Molist 2003; GIP 2003, 260; 
Codina et al. 2009, 273; Valenzuela 2008; Agustí et al. 2008; Belarte i Chazelles 2010, 168-169). 
Els rituals destinats a protegir una nova habitació o espai (rituals de fundació) i la idea de que la terra 
pertanyia a divinitats, genis o ancestres, és una concepció molt comú en diverses cultures tant actuals com 
ancestrals. Aquestes pràctiques han estat compilades i descrites per diversos arquèolegs (citats més amunt), 
etnòlegs i antropòlegs (p.e: Amades 1935; Taylor 1876; Frazer 1951; Coll 1993; Coll 1996; Canales i Callejo 
1996; Erny 1999, etc). Per citar alguns exemples, tenim els Lars16, Penats17 i els Genis18, que eren divinitats 
romanes de la llar. Es realitzaven cultes domèstics dedicats a ells on, en alguns casos, es sacrificaven 
animals, sovint gossos que es criaven a la mateixa casa (Blanchard 1826,111). Per als musulmans els 
genis podien ser molests invasors de la llar que havien de ser expulsats utilitzant diverses cites del Cora. 
Aquesta creença popular segueix estan molt estesa en les àrees rurals d’alguns països islàmics, essent 
molt freqüent la seva aparició en la literatura popular. En la religió hindú totes les famílies solen tenir un petit 
temple domèstic, on realitzen ofrenes cada dia, destinades a la protecció de la llar. Diverse cultures de la 
península ibèrica també tenen conjures per protejir-se dels esperits i follets que habiten la llar i que poden 
esser bons o dolents amb els seus habitats en funció de les ofrenes o atencions que els dediquen: “Este 
caracter ambivalente del duende es una constante en casi todas la historias en las que interviene: són leales con la 
casa que escojen e incluso aman a sus miembros, pagando sus atenciones y sus ofrendas con todos los beneficios que 
un duende puede dispensar (...) en cambio, si lo maltratan verbal o físicamente se puede convertir en un ser vengativo 
y procurarà hacer la vida imposible a la familia”19 (Canales i Callejo 1996, 31). Aquestes creences paganes 
són molt anteriors al cristianisme i presenten uns esperits profundament vinculats a la casa i també a la 
família que hi viu. Joan Amades també fa ressò d’un esser sobrenatural, existent en les comunitats rurals 
catalanes, que anomena geni de les construccions: “el terreny on s’alça una casa té un amo, un esperit, un mort 
que vol menjar; calia consagrar-li un home, i el geni estava satisfet. (...) És creença generalitzada en diversos països 
que les construccions, majorment si són de grans edificis, no poden arribar a bon terme sense el sacrifici d’una vida 
humana (...) en els països salvatges del centre de l’Àfrica en començar una casa enterren en els fonaments un home 
viu, millor jove que vell, car la construcció durarà més “. 
Quan aprofundim en la bibliografia sobre el tema descobrim que ha estat una pràctica molt habitual en 
multitud de cultures. Alguns autors l’hi han atribuït un alt sentit funcional i pràctic, relacionat amb pràctiques 
màgiques i en altres amb la pròpia religió (Barrial 1990, 246). Un dels exemples més coneguts és el ritual 
de Molk, característic de la religió cananea però que es va extendre a d’altres pobles del Pròxim Orient com 
mediterránea, el proceso no se realiza sobre entidades culturales independientes y desvinculadas entre sí. Los términos de la comparación no son 
en ningún caso productos “puros” y frontalmente antagónicos. Por el contrario, están repletos de elementos de sustrato comunes y de influencias 
continuas que caracterizan su propia esencia” (Cabrera 2010, 349).

15. Aquesta línia proposa que els individus neonats no haurien estat sacrificats sinó que es tractaria de morts naturals. En aquests casos al no ser 
considerats com a membres de la comunitat fins que no arriben a una determinada edat no es considera que formin part de la comunitat. Per tant no 
s’enterrarien a la necròpolis com els altres membres adults de ple dret dins del grup social (González Rubial 2003, 138).

16. Els Lars són unes divinitats col·lectives, uns esperits que protegeixen la casa i la família, asseguren prosperitat de la hisenda i salut de tots els 
membres de la comunitat familiar. Els Lars eren honorats en un larararium, una capelleta generalment situada a l’atri, en forma d’armari de fusta 
o de nínxol a la paret: s’hi guardaven unes estatuetes que els representaven i se’ls adreçaven pregàries i se’ls oferiem petites ofrenes -garlandes de 
flors, fruites, tortells-, en especial els dies assenyalats.
Igual que els Penats i Vesta, amb els quals apareixen normalment associats, els Lars estan vinculats a la llar de foc familiar. Justament de Lar prové 
el mot català ‘llar’. Sovint se’ls oferien sacrificis de gossos que es criaven a la mateixa casa (Blanchard 1826, 111).

17. Els Penates estaven vinculats per l’etimologia i pel culte amb el penus, el magatzem dels aliments o rebost. Les seves imatges es posen en 
el tablinum, davant el penus o a la cuina. Hom els adreçava precs abans de l’àpat principal, els ofrenia les primícies dels aliments i els n’agraïa 
l’abundància.

18. El geni era l’ésser espiritual de cada persona: l’acompanya i la protegeix durant tota la seva vida tot infonent-li els seus desitjos i proporcionant-li 
joia, i, quan mor, és el que en resta. Sovint és representat com una serp o com un jove cobert amb un mantell.

19. És curiós el comentari que fa aquest l autor referent a la distribució geogràfica d’aquest tipus de creences populars i llegendes, tot dient que en 
les zones megalítiques costeres i en els litorals són, generalment, molt més abundants, essent més pobres en les dos mesetes centrals, a l’Aragó i a 
la Rioja (Canales i Callejo 1996, 31).
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els fenicis, els hebreus i els púnics (Blázquez 1975). Aquest acte estava destinat a honorar al deu Moloch 
i consistia en el sacrifici, per cremació, d’un fill nascut en perfectes condicions: “Había en la ciudad una 
imagen de bronce de Cronos con las manos extendidas, las palmas hacia arriba y cada niño que era colocado en ellas 
era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego” (Diodorus Siculus 20.14). Aquest acte es celebrava en un 
recinte a l’aire lliure, ben diferenciat de temples i cementiris. Les cendres es guardaven en vasos ceràmics 
i enterrades al tofet. El ritual procedent del món semita i els descobriments de Cartago sustentaven la idea 
de que el molk, com a sacrifici cruent, ja era conegut pels fenicis i que des d’allà s’havia difós a través 
del veí Israel i a l’occident fenici-púnic, fins a Cartago i les seves colònies. Aquestes havien fet les seves 
adaptacions convertint-lo en un culte més domèstic.
Els treballs de Tylor (1920), etnòleg de principis de segle XX, recullen un gran nombre d’exemples de 
llegendes i tradicions populars sobre el que ell anomena foundation sacrifice (sacrificis fundacionals). Aquí 
hem fet una selecció dels que s’han considerat més significatius: “There is current in Scotland the belief that the 
Picts, to whom local legend attributes buildings of prehistoric antiquity, bathed their foundation-stones with human blood 
(...). So late as 1843, in Germany, when a new bridge was built at Halle, a notion was abroad among the people that a 
child was wanted to be built into the foundation.(...) Thus, when the broken dam of the Nogat (Egipte) had to be reparied 
in 1463, the peasants, on the advice to throw in a living man, are said to have made a beggar drunk and buried him 
there.(...) Thuringian legend declares that to make the castle of Liebenstein fast and impregnable, a child was bought 
for hard money of its mother and walled in.(...) The wall of Copenhagen, legend says, sank as fast as it was built; so 
they took an innocent little girl, set her on a chair at a table of toys and eatables, and, as she played and ate, twelve 
master-masons closed a vault over her. (...)The Slavonic chiefs founding Detinez, according to old heathen custom, sent 
out men to take the first boy they met a bury him in the foundation.(...) Lastly, there is our own legend of Vortigern, who 
could not finish his tower till the foundation-stone was wetted with the blood of a child born of a mother without a father.
(...) In Polynesia, Ellis heard of the custom, instanced by the fact that the cenral pillar of one of the temples at Maeva was 
planted upon the body of a human victim. (...) In Borneo, among the Milanau Dayaks, at the erection of the largest house 
a deep hole was dug to recive the first post, which was then suspended over it; a slave girl was placed in the excavation; 
(...) and the enormous timber descended, crushin the girl to death, a sacrifice to the spirits (...)” (Tylor 1920, 104-107). 
A part dels sacrificis humans també s’ha parlat de rituals substitutoris, que s’han continuat relacionant amb 
ofrenes fundacionals o de protecció de la llar. Amb paraules de Cabal: “Quan es cregué que l’esperit d’un animal 
era igual al d’un home, es canvià el sacrifici i se li donaren altra mena de vides” (Cabal 1981).
En aquests casos els infants serien substituïts per un animal o algun altre objecte de valor per la comunitat. 
Però cal matisar el fet que en algunes cultures antigues es documenta la coexistència d’ambdós rituals 
i per tant un no te perquè excloure a l’altre. Aquest fet podria relacionar-se amb el que Barrial anomena 
les categories de víctimes20, essent ofertes unes o altres segons el cas, on la de major importància seria 
naturalment la humana (Barrial 1990, 246). 
En els jaciments ibèrics l’ofrena més habitual solen ser animals i més concretament ovicàprids (sobretot 
al llevant pensinsular i les costes del sud de França). També en l’actualitat les ofrenes carnies d’animals 
encara són presents en moltes cultures: ovelles i cabres (Jordània, Bolívia i Mongòlia), pollastres i gallines 
(França, Rússia i Catalunya), ous (Argentina, Jordània i Catalunya) per citar alguns exemples. En aquests 
casos les ofrenes suposen la deposició d’una ínfima part de l’animal, que se situa en un espai en curs de 
construcció, en els fonaments o en un punt mig entre fundació i elevació (Països eslaus i França) (Belarte 
i Chazelles 2011, 169). Taylor també fa referència a alguns rituals substituoris: “As is usual in the history of 
sacrifice, we hear of substitutes for such victims; empty coffins walled up in Germany, a lamb walled in under the altar 
in Denmark to make the church stand fast, and the churchyard in like manner handselled by burying a live horse first”21 
(Taylor 1920, 106). I inclús Amades en cita alguns exemples per al territori Català: “ A primeries del segle 
passat, en ésser tirada a terra la casa pairal del patrici Soler i Marc de Manresa, en els fonaments hi fou trobat l’esquelet 
d’un gall (...) símbol de la vida. Pel Penedès nombroses vegades en tirar a terra cases velles, s’han torbat sota els 
fonaments ossaments d’animals petits” (Amades 1935, 10). A Grècia, en canvi, prenen la mida d’una persona 
o de la seva ombra i l’enterren sota la primera pedra. “Construïr damunt l’ombra, com en altre temps damunt 
del cos, és bastant corrent a Bulgària i entre els romanesos de Transivlània, país on antigament es venien l’ombra, 
destinada a aquesta simulació” (Fraser 1908).

Després del que s’ha exposat anteriorment sembla que les pràctiques domèstiques tenen profundes arrels 
en el temps i inclús en alguns casos sembla que hagin aconseguit travessar els gruixuts murs bastits pel 
cristianisme, arribant als nostres dies en forma de velles creences paganes, llegendes i/o dites populars. 
Podem afirmar doncs que es tracta de reminiscències d’antigues creences i ritus ancestrals relacionats 

20. En aquest sentit es coneixen diverses normes de tradició fenicio-púnica que han deixat diverses inscripcions amb tarifes sacrificials (a Cartago i 
Marsella) on s’especifiquen els animals que han d’esser sacrificats per a l’ofrena, distingint-los en funció de l’espècie i l’edat (Lipinski 1992, 439-
440). La cultura grega i romana també tenien uns criteris de selecció, en el que el culte a determinades divinitat exigia el sacrifici d’espècies molt 
concretes (Cabrera 2010, 278).

21. Com és habitual en la història de sacrifici, es parla de substituts per a les víctimes d’aquest tipus; taüts buits tapiada a Alemanya, un be a la 
paret sota l’altar a Dinamarca per fer l’església vos ferms, i el cementiri de la mateixa manera handselled enterrant a una viu a cavall en primer lloc.
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amb la protecció i creació de l’espai domèstic? Això ens permet establir paral·lelismes vàlids que ens ajudin 
a reconstruir, encara que sigui una petita part, l’origen i les motivacions que van impulsar a dur a terme 
aquests sacrificis o dipòsits intencionals?
Tot i que no negarem que molts dels exemples exposats presenten certes analogies (tant pel que fa al 
context d’aparició com a l’ofrena elegida) amb algunes de les deposicions sota paviment estudiades aquí, 
no volem caure amb generalismes artificiosos. Les dades aportades ens impedeixen descartar totalment la 
hipòtesi de que es tracti de rituals fundacionals o de protecció de la llar d’una banda. De l’altra ens afegim 
als diversos investigadors i investigadores que ja han expressat prèviament les seves reserves a l’hora de 
d’interpretar tots els dipòsits sota paviment d’aquesta manera (p.e: Nadal i Albizuri 1999 ; Barrial 1990, 246 ; 
Albizuri 2011; Bermejo 2009, 100-101; etc). Alguns dels elements quen ens han portat a qüestionar-ho són, 
d’una banda, els relacionats amb el context d’aparició i, de l’altra, la naturalesa mateixa dels actes rituals, 
ja que poden respondre a múltiples motivacions.

• Aquestes pràctiques no s'efectuaven en tots els àmbits. La presència de diversos individus sota 
el paviment d'un mateix recinte i l'absència en d'altres espais suggereix el tracte preferent d'alguns 
àmbits. Si fos un ritual estrictament fundacional la majoria d'edificis o espais haurien de disposar 
de dipòsits similars. Totes les refaccions o canvis estructurals de les habitacions haurien d'anar 
acompanyades d'algun sacrifici de protecció. Centrant-nos en l'exemple de Vilars trobem alguns 
elements interessants al respecte. Mentre que els tant els fetus de cavall com els perinatals semblen 
associats majoritàriament a refaccions o construccions d'algun element domèstic. Les fosses amb 
altres animals, sobretot el porc, semblen associades a fosses excavades en moments que no sempre 
es poden associar clarament a refaccions. Mentre que els perinatals i dels fetus de cavall poden 
aparèixer en més d'un i dos casos en un mateix sector, les fosses amb altres animals (ovicàprid i 
porc) apareixen com a molt una vegada, estan individualitzats per espais. (veure fig. 7.1). Aquest 
primer element ja mostra algunes tendències ben diversificades, algunes d’elles ja constates en el 
punt anterior.

• La relació d'ofrenes animals i inhumacions infantils22 són elements que qüestionen el sacrifici, ja 
que normalment aquests no van acompanyats d’aixovar. Tanmateix aquests casos són realment 
esporàdics en els poblats ibèrics catalans. Una situació ben diferent respecte a la dels jaciments 
messetenys, com per exemple, els d’Atxa (Gil, en prensa), la Hoya (Llanos 1976) o el ja citat Cortes 
de Navarra (Maluquer 1984). En aquests casos les les inhumacions són molt nombroses i si que 
podrien reflectir l’alta mortalitat infantil característica de les societats preindustrials. 

• Als anteriors elements de caire més contextual, cal afegir-hi l'abundant bibliografia que treballa 
insistentment per a intentar oferir interpretacions vàlides del perquè de l'acte sacrificial. Ens hem 
valgut dels treballs de Carlos Espejo (1995, 34-43) per a fer-nos una idea de la multiplicitat de 
motivacions i necessitats que poden haver induït a la realització d'aquestes pràctiques. Les diferents 
línies teòriques els han interpretat com: un acte caníbal23, un patró alimentari24, un acte de cohesió 
política i rebuig a la violència25, com a identificació o afinitat màgica26, com un acte de comunió 

22. Alguns exemples els trobem a Turó de Ca N’Oliver (Albizuri i Nadal 1999, 50; Albizuri 2011), Cortes de Navarra (Maluquer 1984), Casa Bona-
Cal Notari (Nadal 2002). A la frotalesa dels Vilars podria haver-hi un cas d’un enterrament infantil (EN-363) associat a un vaset ceràmic. Aquest fou 
exhumat a l’any 1999 quan es va excavar un reompliment gruixut (UE 4631, 40 cm.) que segellava el darrer paviment de Vilars 0b i que constituia 
a la vegada la preparació del paviment de Vilars I (P-364). Dins d’aquest paquet és on va aparèixer un enterrament d’un perinatal (EN-363), just a 
l’angle sud-oest de la vivenda , sota el basament més meridional (UE 4622). A uns 40 cm de distància va aparèixer també una urna sencera (VE-362), 
molt possiblement en relació amb l’enterrament (Alonso et al. 1999b).

23. En aquest cas l’autor parlar de ritual substitutori, dient que el sacrifici és una forma sublimada de la conducta caníbal. Considera que el sacrifici 
animal simbolitza a el sacrifici de l’home (Sagan 1974).

24. Aquesta tesi defensada per Detienne (1983) justifica que el lloc central del sacrifici sagnant en el pensament social i religiós dels grecs venia 
donat per la concepció de que l’alimentació càrnia era un acte ritual en si. Tota carn consumida venia d’una víctima animal degollada ritualment. 
D’aquest autor volem destacar especialment l’obra Crise agraire et attitude religieuse chez Hésiode (Détienne 1963) Hésiode. Aquesta es presenta 
com un catàleg exhaustiu de les millors condicions per a realitzar l’acord entre els deus i els homes i sobretot fa un estudi detallat de com Hesíode 
concebia tots els moments de la vida humana subjectes a la voluntat divina, de manera que la religió n’impregnava tots els aspectes, des del treball 
fins a les expressions individuals i col·lectives de la societat.

25. Aquesta tesi defensada per alguns autors (p.e: Durand 1979) subratlla el fet de que la pràctica sacrificial és la que reafirma la cohesió de grup, 
la participació en el mateix, la coherència de la imatge de comunitat davant de les divinitats, fins al punt que cap poder polític es pot exercir sense 
aquesta pràctica. 

26. En l’antiguitat clàssica el sacrifici, i en alguns casos consum, pretenia consolidar un jurament de fidelitat a l’aliança o acords establerts prèviament 
entre dos parts. A través de la màgia d’afinitat les parts contractants s’identificaven amb la víctima sacrificada, de tal manera que la part que vulneres 
l’acord, patia la mateixa sort que ella. Segons Quinto Romero (en premsa) aquesta no era més que una garantia del compliment del tracte en un 
moment en que el poder coercitiu descansava sobre el binomi màgia-religió.
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amb la divinitat27, restaurador de l’equilibri alterat i dominador de la por28 i com a mediador entre la 
dicotomia sagrat-profà29, etc. Per si no n’hi hagués prou, no es poden deixar de banda les pràctiques 
endevinatòries tant ben documentades en el món grec, celta i gal: “fan sacrificis i examinen les vísceres 
sense separar-les del cos; observen aixi-mateix les venes, el pit i endevinen palpant. També ausculten les 
vísceres dels presoners (...) quan la víctima cau per la mà de l’endeví, fan la primera predicció segons com 
cau el cadàver. Amputen la mà dreta dels presoners i la consagren als deus” (Estrabó, 3.3.6, descrivint les 
practiques dels lusitans). Rituals pràticament iguals es descriuren per als pobles gals (Blázquez 1990, 
224). Els lacedemonis sempre degollaven una cabreta abans de la batalla i vaticinaven el futur en 
funció de la manera en que la sang emanava de l’animal. Aquest tipus de sacrifici no eren exclusius 
dels contexts bèl·lics, en el món grec30 també es “coneixien sacrificis especials per a l’endivinació, sacrificis 
sense consum que tenien un objectiu en si mateixos, com els sacrificis especials per al jurament” (Loisy 1920, 
273). 

Per concloure aquest apartat direm que tots els punts que hem anat desenvolupant anteriorment, que s’han 
centrat tant en context d’aparició dels conjunts i en l’aport de dades procedents de diverses disciplines, 
ens permeten afirmar que la major part dels dipòsits serien fruit d’actes intencionals relacionats amb algun 
esdeveniment social destacat per a la comunitat. És evident que no es tracta d’un fet quotidià, tot i que 
molts d’ells es troben en un àmbit domèstic. D’entrada el context estratigràfic suggereix l’existència de 
diferents tipus de deposicions: unes més relacionades amb les reparacions dels edificis i unes altres que 
no semblen tenir relació amb aquests tipus d’activitats. Això últim, sembla posar-se de manifest a partir de 
l’existència d’algunes fosses que retallaven paviments en us, de manera que s’haurien pogut efectuar en 
un moment en que la casa encara estaria en ple funcionament. En aquests casos no descartem, doncs, la 
possibilitat que pogués tractar-se d’una acció puntual amb motivacions ben diverses que podrien anar des 
de ritus propiciatoris relacionats amb el calendari agrícola, fins a un esdeveniment social concret (boda, 
ritual de pas, ritual d’hospitalitat, ritual de cohesió social, festivitat, etc).
L’estudi de societats clientelars amb elits emergents, ens obliga a tenir una visió més amplia que ens 
permeti contemplar la possible existència d’altres actes socials ritualitzats destinats a cohesionar el grup o 
a incentivar i mantenir aliances. A partir d’aquí pensem que estaria bé replantejar-se la qüestió de que tots 
els rituals situats en espais d’habitació, s’interpretin com a actes privats sempre relacionats amb un univers 
domèstic i íntim. Tot i que desconeixem la major part de processos previs a la creació del conjunt és molt 
probable que alguns d’ells haguessin transcendit l’àmbit privat i familiar per a passar a formar part d’actes 
col·lectius31. 

Aquest primer apartat no tenia altre objectiu que el d’oferir una primera imatge de la variabilitat tipològica 
i contextual amb la que ens hem trobat. Una diversitat només equiparable a les infinites motivacions que 
poden induir a dur a terme un acte ritual. En el cas de la fortalesa ja hem vist que molts dels dipòsits no 
encaixen amb el binomi sacrifici-refacció, de manera que caldrà aportar noves dades que ens permetin 
valorar aspectes com el taxo seleccionat, la selecció de parts de l’animal, consum previ o no, l’estacionalitat 
dels sacrificis, etc. Les preguntes de partida per a l’estudi dels conjunts de la fortalesa són les que definiran 
el discurs i l’organització dels següents apartats.

27. Harrison (1980) cita breument que l’exemple del sacrifici Homèric en que l’oficiant ofereix i comparteix un àpat o banquet amb el deu. En canvi, 
en altres casos (tribus de l’amazonia i algunes tribus africanes) si que es parla de comunió mítica en que la ingestió de la carn de la víctima suposa 
adquirir part de la vida o de les característiques físiques de l’individu ingerit (força, intel·ligència, velocitat, fertilitat, etc.). La cultura cristiana per 
exemple també té un ritual de comunió quan a través del la ingestió de l’ostia sagrada i del vi reben el cos de crist.

28. Segons Burket els ritus de sacrifici grec representen el sentiment de culpabilitat i remordiment causats pel vessament de sang. L’home sacrificant, 
d’acord amb el desig del deu, encara té que vèncer la seva repugnància a matar. L’home és l’únic esser viu que enterra als seus morts; de manera 
similar restaura almenys les restes dels animals que ell va tenir que matar per algun ordre sobrenatural i del que depèn la continuïtat de la seva 
comunitat (Burkert 1983).
De la mateixa manera el sacrifici pot actuar com un reforç a la fe i crear solidaritat en moments d’incertesa i necessitat. Ja sigui per dificultats en 
les collites (sequeres, plagues, etc) o de l’empresa d’algun viatge o esdeveniment bèl·lic, crea situacions de por que poder suavitzar-se i superar-se 
gràcies a actes propiciatoris de protecció a través de l’ofrena de primícies.

29. La seva consideració parteix de la concepció del sacrifici com a una consagració i la seva diferenciació de la simple ofrena. Exposant que el 
clímax és el moment en que es sacrifica a l’animal. Aquesta teoria plantejada per Vernant (1973) afirma que la víctima actua com a mediador entre 
dos mons, de manera que lo sagrat i lo profà entren en contacte i es compenetren.

30. Homer parla de dos personatges Mánties i Hierees que semblen especialment relacionats amb els sacrificis endevinatoris. Una altra cita la 
trobem a Pausanies (II, 24, 1) en el que una sacerdotessa d’Apolo Deiradiote fa prediccions després d’haver-se begut la sang d’una ovella sacrificada 
(Bermejo 1986, 92).

31. Referent a lo privat i col·lectiu, pensem que molts cops es defineixen aquests rols des de perspectives i concepcions molt actualistes. La 
concepció de lo privat i lo col·lectiu, quin us feien dels espais i quin tipus de rols relacionals s’havien establert dins de cada comunitat són elements 
que molts cops passem per alt. Cal ser prudents sobre aquests aspectes i donar-los el valor que tenen a l’hora d’elaborar les nostres hipòtesis.
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• Hi ha una selecció de les espècies o edats en funció d'un ritual determinat?

• Aquest fet podria relacionar-se amb el que Barrial (1990) anomena les categories de víctimes, 
essent ofertes unes o altres segons el cas?

• Podem demostrar la cohexistència de diferents rituals a la fortalesa?

• La fortalesa persenta un perfil ritual característic que el diferència del món de la costa?

• A partir del tractament ritual de cada espècie podem inferir quina era la importància i el rol que 
jugava cada animal en el comunitat?

• Perquè hi ha dipòsits que semblen estar relacionats amb refeccions espacials i altres que no?

UE Sec-
tor FET taxó Fase tipus 

estrat
tipus 

conjunt
tipus 

d’acció Estació Interpretació Situació

11053 3 FS-sn3 CAHI Vilars IIb R REF

Restes de fauna (ovicàprid ?) 
agrupades sense connexió 

anatòmica dins la UE 11052 (Re-
ompliment de terra argilosa de 

color marró clar que s’entrega al 
parament occidental de M-490 en 
la zona de façana amb el carrer 

(restes d’ovicàprid?).

4739 32 FEEQ-12A EQCA Vilars II ? ? Deposicicó d’un fetus d’èquid 
enterrat vora el mur M-831.

4740 32 FEEQ-12B EQCA Vilars II ? ? Deposicicó d’un fetus d’èquid 
enterrat vora el mur M-831.

4283 4 FEEQ-F EQCA Vilars II FS AP  Deposicióritual de restes òssies 
d’un èquid (FS-55)

4287 4 FEEQ-G EQCA Vilars II FS AP  Deposicióritual de restes òssies 
d’un èquid (FS-55)

6385 38 FEEQ-9 EQCA Vilars II FS AP Fetus de cavall dins fossa ritual 
adossada al parament de M-685

11081 9 FEEQ-2 EQCA Vilars Ia FS AP
Restes òssies pertanyents a 
un fetus d’èquid en connexió 

anatòmica a l’interior de FS-500.

4244 4 FEEQ-H EQCA Vilars II PR REF Preparació de la llar

4643 17 FEEQ-A EQCA Vilars I R REF
Esquelet d’un fetus de cavall 

contra el parament est de M-334 i 
dins del reompliment 4642

contra mur 
est

4662 17 FEEQ-B EQCA Vilars I R REF
Reompliment heterogeni (40 cm. 
de gruix) construcció del primer 

paviment de Vilars I

4642 17 FEEQ-1 EQCA Vilars I R REF
Reompliment heterogeni (40 cm. 
de gruix) construcció del primer 

paviment de Vilars I

4224 4 FEEQ-C EQCA Vilars II R REF Reompliment en el conjunt del 
sector

4583 18a FEEQ-D EQCA Vilars II R REF

Reompliment relacionat amb una 
refacció del paviment P-328, al 

nord del sector. Moltes restes de 
tovots

nord del 
sector

4586 18b FEEQ-E EQCA Vilars II R REF

Reompliment relacionat amb la 
refacció general de la fase Vilars 
II. Molt gruixut i heterogeni, restes 

de material constructiu

11512 29a FEEQ-3 EQCA Vilars Ib R REF Deposició d’un fetus d’èquid en el 
rebliment UE 11555.

4731 31/32 FEEQ-10 EQCA Superficial ? ?  -  -

4522 1 FS-269 OVAR Vilars Ia P/FS AP  Fossa amb restes de fauna 
funcionant amb P-266

 al centre 
del sector

4827 22 FS-1091 OVAR Vilars II R? REF no entrada encara
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4448 12A EN-228 Perina-
tal Vilars 0 ? ? Restes molt malmeses d’un 

enterrament perinatal

13028 1 EN-282 Perina-
tal Vilars IIa ? ? Esquelet enterrament infantil dins 

EN-282.

11288 2A EN-596 Perina-
tal Vilars IIb ? ? Restes de l’enterrament del 

perinatal EN-596.

11375 24 EN-652 Perina-
tal Vilars IIa ? ?

Restes de l’esquelet d’un enter-
rament infantil al nord del sector 

(EN-652).

nord del 
sector

11508 24 EN-717 Perina-
tal Vilars IIb ? ?

Restes d’un enterrament perinatal 
en força bon estat de conservació 

(EN-717).

11605 25 EN-777 Perina-
tal Vilars 0 ? ?

Deposició del perinatal que 
constitueix l’enterrament EN-777, 
localitzat en l’angle nord-oest del 

sector i en relació al paviment 
P-653.

angle 
nord-est 

del sector

4407 12A EN-219 Perina-
tal Vilars 0 FS AP

Darrer perinatal dels tres enter-
rats dins una fossa ritual. Col.

locat a l’oest de la fossa

4411 12A EN-219 Perina-
tal Vilars 0 FS AP Segon perinatal dels tres enter-

rats dins fossa ritual (al centre)

4412 12A EN-219 Perina-
tal Vilars 0 FS AP

Primer perinatal dels tres inhu-
mats dins fossa ritual. Col.locat a 

l’est de la fossa.

4410 12A EN-220 Perina-
tal Vilars 0 FS AP Enterrament d’un perinatal dins 

fossa ritual

11199 10 EN- 11199 Perina-
tal Vilars IIa P AP

Estrat argilós de color verd que 
forma el paviment P-542 sota la 

UE 11198.

4632 10 EN-363 Perina-
tal Vilars I R REF

Esquelet de perinatal sota el 
basament UE 4622 i dins del re-

ompliment UE 4631, sense fossa.

4704 21A EN-443 Perina-
tal Vilars 0b R REF

Esquelet infantil inhumat sense 
fossa dins del reompliment UE 
4685 previ a la construcció del 
primer paviment de Vilars 0b.

11196 11 EN-541 Perina-
tal Vilars IIb R REF

Enterrament infantil —només 
les extremitats inferiors— dins el 

reompliment UE 11186.

11214 13 EN-549 Perina-
tal Vilars IIa R REF

Restes òssies de l’enterrament 
infantil EN-549 dins el reompli-

ment UE 11195.

11251 13 EN-562 Perina-
tal Vilars IIa R REF

Restes òosies d’un enterrament 
infantil dins el reompliment UE 

11186. 

13051 1 EN-595 Perina-
tal Vilars IIb R REF

Restes òssies de l’enterrament 
infantil EN-595 dins el reompli-

ment UE 13053.

6346 8 EN-754 Perina-
tal Vilars IIb R/PR REF

Restes òssies d’un enterra-
ment perinatal aparegudes 

durant l’excavació de la UE 6327 
(reompliment de preparació de 

nivell d’ús).

11672 31C FS-1026 SUDO Vilars I ? A ? Est no surt al registre

11567 20B FS-sn2 SUDO Vilars II FS D AP Tr
Possible fossa amb deposició de 

fauna en l’angle nord-oest del 
sector. Estructura no excavada.

angle 
nord-oest 
del sector

11581 25 FS-758 SUDO Vilars 0 P A AP Pr

Deposició de fauna de la fossa 
FS-758, localitzada en la banda 
oriental del sector, adossada al 
mur M-484 i en relació al pavi-

ment P-511.

6314 13 FS-461 SUDO Vilars IIa P/FS D AP Tr
Buidament constructiu de la fossa 

irregular FS-461 excavada des 
del paviment P-462.

 a l’angle 
nord-est 

del sector.

4350 7 FS-79 SUDO Vilars Ib R/FS A AP Tr

Fossa de perfil imprecís exca-
vada en el reompliment UE4324. 
Reompliment fossa (restes fauna 

en relació anatòmica). Ritual?

situada al 
sud-oest 

en l´angle 
format 

per M-20 i 
Mu-35
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11299 2B FS-609 SUDO Vilars IIb FS B AP Tr

Deposició de restes faunístiques 
a l’interior de la fossa FS-609. 
Possible acció ritual en relació 
a les refaccions entre les fases 

Vilars IIa i Vilars IIb.

11097 6 FS-sn SUDO Vilars II R C REF Pr

Restes de fauna amb connexió 
anatòmica (possiblement de la 

família dels súids) dipositades al 
reompliment UE 11096, sobre el 

mur M-505.

6297 13 FS-574 SUDO Vilars IIa R A REF Tr

Abocament de restes de fauna 
sense connexió anatòmica per-
tanyents a un o varis individus 

de la família dels súids. Apareix 
al reompliment UE 6282 al nord-

oest del sector.

al nord-
oest del 
sector

4508 1 FS-263 SUDO Vilars I FS A AP Est Reompliment fossa amb moltes 
restes de fauna

6397 42 FS-879 SUDO Vilars IIa FS D AP Pr

Rebliment amb molts fragments 
ceràmics i fauna, corresponent 

a una possible fossa ritual ados-
sada al parament sud de M-683. 

Parcialment excavat.

adossada 
al para-

ment sud

3442 14 FS-933 SUDO/
CAHI Vilars II FS B AP Tr

Restes òssies esmicolades a 
l’interior de FS-879 en relació 
amb UE 3431 (Nivell d’argila 
verda retallat per l’enllosat 

UE:3433 que passa per sota de 
M-255.).

4319 14A VE-61 Vas 
ceràmic Vilars 0 FS AP

Vas ceràmic constituint ofrena 
ritual en relació amb P-52, prim-

era ocupació de Vilars I

11059 5 VE-493 Vas 
ceràmic Vilars II FS AP

Reompliment argilós de la fossa 
del VE-493, que conté la urna 

bicònica de ceràmica a mà 
UE 11083. Petit vas bicònic de 
ceràmica a mà enterrat vora el 

parament oriental del mur M-485: 
perfil sencer d’un vas amb carena 

alta, base umbilicada i vora 
exvasada.

vora el 
parament 

oriental del 
mur M-485

4633 10 VE-362 Vas 
ceràmic Vilars I R REF

Urna ceràmica sencera a l’est de 
l’enterrament EN-363 (en relació 
?) i dins del reompliment 4631

4660 17 VE-381 Vas 
ceràmic Vilars I R REF

Vas ceràmic complet, però frag-
mentat, sota la llar LL-333 i dins 

del reompliment 4642

Fig. 7.7 - Inventari general dels conjunts sota paviment apareguts a la fortalesa dels Vilars.
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Reompliment Fossa ? total
CAHI 1 1
EQCA 8 4 2 14
OVAR 1 1 2

Perinatals 7 5 6 18
SUDO 5 5 1 11

VC 2 2 4
Total 24 17 9 50

R:  en reompliment i sense identificació de fossa
FS: conjunt on s’ha identificat la fossa
?: context poc clar o no especificat.
VC: Vas ceràmic

FS

FS

R

R

Fig. La taula superior quantifica els tipus de context d'aparició dels diferents conjunts. 
La gràfica central mostra, en percentatge, una imatge més intuïtiva dels valors de la 
taula. Finalment les fotografies inferiors mostren alguns exemples de les modalitats 
dels dipòsits. De dalt a baix i d’esquerra a dreta tenim un dipòsti amb restes d’ovella,
una amb restes de porc i dos dipòstis amb fetus de cavall.

0

20

40

60

80

100
R
FS
?

CAHI Fetus
EQCA

OVAR Perinatals SUDO VC

Fig. 7.8 - La taula superior quantifica els tipus de context d’aparició dels diferents con-
junts. La gràfica central mostra, en percentatge, una imatge més intuïtiva dels valors de 
la taula. Finalment les fotografies inferiors mostren alguns exemples de les modalitats
dels dipòsits. De dalt a baix i d’esquerra a dreta tenim un dipòsti amb restes d’ovella,
una amb restes de porc i dos dipòstis amb fetus de cavall.
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7.2 Els dipòsits amb restes de porc 
7.2.1 Presentació i contextualització dels conjunts

Fins a dia d’avui s’han exhumat un total de 9 fosses d’aquest tipus, que van aparèixer en diversos contexts 
espacials i funcionals del jaciment (fig. 7.10). Aquestes deposicions s’han localitzat a la zona 4 (barri sud), 
a la zona 11 (barri nord) i a la zona 6 (espai central). 
El conjunts amb restes de porc es van documentar per primera vegada durant la fase fundacional de la 
fortalesa (Vilars 0). Tot i que les evidències són molt testimonials aquest fet podria ser conseqüència de 
la manca de superfície excavada. D’aquest moment només disposem d’una fossa al barri nord (FS-758, 
sector 11/25). Durant la fase següent hi ha una continuïtat tot i que les evidències també són escadusseres 
amb només dos fosses (FS-263 i FS-79) situades al barri sud (zona 4). Caldrà avançar en l’excavació 
del barri nord per poder afirmar si aquests dipòsits també es localitzarien en altres punts de la fortalesa 
en aquest moment. Finalment la fase que correspon a l’ibèric antic (Vilars II), de la qual es disposa d’una 
major superfície excavada, mostra un desplaçament d’aquests dipòsits vers la zona nord del jaciment 
(zona 11 i zona 6). A més a més, gran part dels mateixos se situen en espais singulars i/o emblemàtics 
com són l’anomenada casa del ferrer (FS-sn2, FS-609) i la possible sala de reunions (FS-461, FS-574) 
(GIP 2005, 662). Un cinquè diposit (FS-sn)32. El més destacable és que tot i que el sector 11/7, on estava 
depositat, no presentava unes característiques singulars a nivell arquitectònic (major superfície habitable, 
compartimentació de l’espai) si que s’hi va identificar un element singular conformat per una llar en forma 
de “pell de brau” (Vidal et al. 2004, 22).
El patró descrit anteriorment el trenca l’únic dipòsit situat al sector 6/42 (FS-879), ja que en primer lloc 
estava en un espai obert i en segon lloc no tenia cap element singular associat. Aquest sector era un 
passadís que comunicava una espècie de plaçoleta amb el carrer meridional (zona 5) (Vidal et al. 2006, 38).

UE Any zona sector Fet Fases NR NRD NR ind. NMI

11581 2005 11 25 FS-758 Vilars 0 1264 1164 100 2

4508 1994 4 1 FS-263 Vilars I 172 157 15 2

4350 1991 4 7 FS-79 Vilars I 161 158 3 1

11672 2009 11 31C FS 1026 Vilars I 706 141 565 1

3442 2007 3 14 FS-933 Vilars II 866 577 289 3

6256 2001 6 13 FS-461 Vilars II 62 34 28 2

6297 2007 6 13 FS-574 Vilars II 529 459 70 1

6397 2007 6 42 FS-879 Vilars II 4 4  1

11097 2002 11 6 FS-sn Vilars II 144 103 41 1

11567 2005 11 20B FS-sn2 Vilars II 8 7 1 1

11299 2003 11 2B FS-609 Vialars II 620 405 215 1

4536 3209 1327 16

Fig. 7.9 - Taula amb l’inventari dels conjunts amb restes de porc apareguts a la fortalesa dels Vilars. El motiu de les diferents 

nomenclatures queda explicat en el peu de pàgina n° 32.

32. Les restes d’aquest conjunt no van ser originàriament considerades com una fossa o un conjunt tancat, si bé si que es van descriure com una 
deposició de fauna amb “relacions anatòmiques” (Alonso et al. 2002b). Els ossos que van aparèixer dins del reompliment (UE 11096) i sobre el 
mur M-505, un cop estudiats es va veure que presentaven unes característiques que permetia atribuir-los a un dipòsit intencional. Com que no tenia 
número de registre i per distingir els conjunts que s’havien identificat a terreny dels que ho havien fet en treballs posteriors al laboratori, es van 
disposar nomenclatures diferenciades. En aquest cas tots els conjunts que en comptes d’un número portin les inicials sn (sense número) són aquells 
dipòsits que van ser identificats a posteriori al laboratori.
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Fig. 7.10 - Localització dels dipòsits sota paviment amb restes de porc (per fases).
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4.4.1_2. Situació dels conjunts amb porc en les diverses fases del jaciment
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7.2.2 Descripció individualitzada per conjunt

           FS-79

Fase: Vilars I
Sector: 4/7
UE: 4350
Taxo: SUDO
Edat: Jove 1 (6 mesos)

Tot i que al registre apareixia descrita breument33 a la memòria (Garcés et al. 1991) no s’hi feia referència 
en cap moment. Per aquest motiu ens manca informació sobre el context estratigràfic i espacial (situació 
exacta) d’aquesta fossa.
Aquesta fossa estava composta per un total de 161 restes de les quals 158 van poder ser determinades i 3 
van restar indeterminades. La fossa contenia les restes d’un porcellet (jove 1) d’uns 6 mesos d’edat.
L’animal tenia representades diverses parts de l’esquelet tot que d’una manera desigual. En primer lloc, el 
crani estava molt infrarepresentat i tan sols és van poder localitzar algunes dents aïllades (incisiva 1 inferior 
(+/-) i la decídua 2 superior (+/o). De la mateixa manera hi havia 4 fragments de crani (2 d’os nasal dret i 
12 fragments indeterminats). En la il·lustració tan sols s’han situat els que es van poder determinar tot i que 
pensem que originalment devia estar més complert.
L’esquelet axial estava molt ben representat per 13 cossos de vèrtebra toràcica sencera (alguns gairebé 
sencers i d’altres en els quals tas sols es preservava una part del cos), 5 vèrtebres lumbars34 gairebé 
senceres, 7 vèrtebres caudals gairebé senceres, 28 fragments de vèrtebra indeterminats i parts del sacre 
(no epifisat). També hi havien tres costelles gairebé senceres i dos articulacions proximals. 
L’esquelet apendicular estava compost per una diàfisi distal d’húmer dret, un radi esquerra sencer, una 
epífisi distal (no soldada) d’ulna esquerra, una epífisi distal de fíbula dreta. El carp estava representat per un 
semilunar sencer esquerra i el tars pels dos naviculocuboides i el gran cuneïforme dret. Finalment també es 
va determinar amb seguretat la presència d’un metatars II esquerra, un Metatars V (dret i esquerra sencers) 
i diverses diàfisis (circumferència) de metàpodes indeterminats.
El grau de conservació del conjunt era bastant bo. Només hi havien 4 estelles i gairebé tots els ossos 
presents mantenien la circumferència de la seva superfície (56%) (a excepció de gran part de vèrtebres que 
degut a la joventut de l’animal no tenien els cossos encara epifisats). Entre els agents que van actuar sobre 
el conjunt, hi trobem els de primer nivell amb un 5, 6%. Només 9 ossos tenien marques de tall, la majoria de 
les quals eren de desarticulació i descarnament. En tots els casos es tractava d’estries fines i principalment 
situades a l’esquelet axial (costelles35, una vèrtebra lumbar36 i una vèrtebra toràcica37) i apendicular (a la 
diàfisi distal d’alguns metàpodes38 i a l’os del tars39) tal i com es pot veure a la fig. 7.11.
Els agents de segon nivell suposaven el 13,6%. En concret les superfícies presentaven fissures (en alguns 
ossos del crani, un parell de metàpodes, al radi i a dos vèrtebres lumbars) en un 2,3% del conjunt, també 
arrels en un 10,5% i concrecions només en tres ossos 1,9% (una tercera falange i dos fragments de 
vèrtebra toràcica). Els agents pràcticament no havien malmès els ossos ja que en la majoria dels casos es 
tractava d’alteracions de grau1. Finalment pel que fa als agents de tercer nivell tan sols van afectar a un 
0,6% del conjunt ja que només hi havia una fractura fresca produïda durant el procés d’excavació. Tot i així, 
pot ser que la mancança de la resta d’ossos del carp, tars i algunes falanges fos una conseqüència de la 
manca de tamisat de la terra de la fossa en el moment de la seva excavació. 
Tot sembla apuntar doncs que aquest animal s’hauria consumit prèviament a la seva deposició i que les 
restes dipositades a la fossa serien parts seleccionades. Aquestes s’haurien enterrat ràpidament dins la 
fossa (no hi ha ni traces de carnívors, ni de rosegadors, ni d’agents d’alteració de segon nivell (descamació, 
fissures (a partir de grau 2), etc.). Podríem dir que és una fossa amb deixalles càrnies ja que les restes van 
aparèixer disperses i sense connexions anatòmiques. 

33. “Estrat d’argila. Reompliment fossa (restes fauna en relació anatòmica). Ritual?”.

34. El cos estava en curs d’epifisació. Sembla que l’animal s’hagués fracturat el procés transvers dret i que estigués en procés de resutura, però 
s’estava soldant malament i sembla que hi hagin principis d’exostosi.

35. Una estria, curta, fina, tranversal a la vora medial de l’articulació de la costella (desarticulació).

36. Sembla que tingui petites estries obliqüés, fines i curtes, a la vora ventral del procés transversal dret (descarnament).

37. Una estria, fina, curta, obliqua, a la vora lateral esquerra del procés transversal en la seva part proximal (descarnament).

38. Quatre dels metàpodes indeterminats presentaven estries (entre una i tres), fines, curtes, obliqües a la vora lateral de l’epífisi distal (desarticulació).

39. Tres estries, molt fines, obliqües a l’extrem distal de l’os, en concret a la vora ventral en la zona de contacte amb l’articulació amb el metatars 
(desarticulació).
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Figura

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent

FS-79 (UE 4350)
Sector 7
Sus domesticus 
Jove 1

Fractura i exostosi

Fig. 7.11 - Representació anatòmica de la FS-79.
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           FS-263

Fase: Vilars I
Sector: 4/1
UE: 4508
Taxo: SUDO
Edat: Jove adult 1 (12-15 mesos)

Aquesta fossa va ser extreta distingint de dues capes en que les diverses parts anatòmiques s’organitzaven 
de manera heterogènia i sense cap ordre aparent o connexió anatòmica clarament visible, més aviat 
semblava que s’haguessin dipositat ràpidament i sense cura les restes d’un banquet de les calia desfer-se 
amb rapidesa (veure fig. 4.4.1_3). Aquesta fossa estava localitzada dins el reompliment (UE-4485) de la 
fase Vilars Ib i contenia les restes d’un porc jove/adult 1 i alguns fragments de crani d’un ovicàprid adult 1, 
bastant fragmentat. 
En primer lloc d’ovicàprid tan sols es conservaven les dents superiors i les dues mandíbules bastant 
fragmentades, així com parts del crani (os frontal, os zigomàtic i os incisiu dret) també bastant fragmentades.
Tal i com hem comentat anteriorment la fosseta es va excavar en dues capes la superior (Capa 1) on s’hi 
van localitzar 2 vèrtebres caudals senceres, 9 fragments de vèrtebres cervicals, un fragment de l’axis, 8 
fragments de vèrtebra lumbar, 8 fragments de vèrtebra toràcica i 30 fragments de vèrtebra indeterminada. 
A més a més també hi havia les restes d’algunes extremitats també força fragmentades com ara un radi 
esquerra (fracturat en 4 fragments), una ulna esquerra gairebé sencera (epífisi distal no soldada), 2 epífisis 
distals de metàpode indeterminat (II o V), un fragment de diàfisi de metàpode indeterminat, un fèmur 
gairebé sencer (ni proximal ni distal soldats), un fragment de fíbula dreta (diàfisi proximal no epifisada), un 
fragment de coxal dret (tuberositat isquiàtica no epifisada), una fíbula esquerra (2 fragments) no epifisada, 
un tíbia esquerra (extremitat distal, no epifisada) amb la superfície fissurada. També hi havia un metatars V 
dret (extremitat proximal), 3 primeres falanges gairebé senceres, 2 segones falanges senceres i 3 terceres 
falanges, un calcani esquerra gairebé sencer (amb traces d’arrels), dos ossos del tars esquerra ( cuboide 
i cuneïforme) sencers, algunes dents (I3 superior (+/o) esquerra, I1 superior (+/o) dreta , M1 superior +++, 
esquerra).
La Capa 2 presentava 7 fragments de crani indeterminats ( estelles i vores dorsals). Un d’ells tenia fissures 
(grau 1), dos fragments de costella, un estenebre gairebé sencer alterat i fissurat, 5 cossos de vèrtebres 
caudals, una fragment d’atlas (caudal) un fragment de cos de vèrtebra cervical amb fissures (grau 1), 4 
petits fragments de vèrtebra lumbar, 5 ossos del carp esquerra sencers (piramidal, semilunar i trapezoide), 
dos fragments d’una mateixa ulna esquerra (no epifisada proximal), un fragment de coxal (coll de l’ílium) 
esquerra, l’epífisi proximal d’un fèmur (no epifisada).
També hi havia una primera falange (epífisi proximal no epifisada), 4 segones falanges (III o IV) entre les 
que 3 estaven senceres40 o gairebé senceres i la quarta resta corresponia a una epífisi proximal (cap d’elles 
estava epifisada. També hi havia 2 terceres falanges (III o IV) gairebé senceres, un Metacarp IV (extremitat 
proximal) esquerra, un metatars II (extremitat proximal) esquerra, un M3 superior (-), una diàfisi distal de 
fíbula (no epifisada) dreta.
En definitiva podem dir que gairebé totes les parts anatòmiques del cos hi eren representades, sobretot el 
que són les vèrtebres i costelles que estaven però realment fragmentades.
El conjunt presentava un bastant bon estat de conservació, pel que fa a la fragmentació dels ossos. Un 
43,6% dels ossos presentava tota la circumferència enfront del 18,6% d’ estelles. Finalment també cal 
mencionar el reduït percentatge de restes indeterminades 8,7%. 
Del total de restes un 21% estaven afectades per agents de segon nivell i més concretament per arrels (14%), 
fissures (10,4%), alteracions (1,7%), descamació (1,1%). Només és van poder efectuar 4 remuntatges.
Els agents que més havien afectat al conjunt d’animals morts havien estat els de primer nivell i en aquest 
cas les marques de tall amb un 26,2% de representació sobre el total dels ossos de la mostra. Aquest 
fet ens permet atribuir la mancança d’algunes parts anatòmiques al procés de selecció i consum previ 
que van realitzar els membres de la comunitat i no com a conseqüència de la destrucció del agents post-
deposicionals.

A diferència del que passa en altres dipòsits, aquest individu tenia una profusió important de marques de 
tall vinculades als diversos processos de desarticulació, esquarterament i despeçat de l’animal. Tot i que 
cal remarcar que la identificació d’aquestes traces ha estat més fàcil degut al bon estat de conservació del 
conjunt.
Per començar la majoria de les vèrtebres que es van poder determinar (cervicals, toràciques i lumbars) 

40. Una de les falanges presentava traces d’alteració de la seva superfície i també marques de mossegades de rosegador (grau 1).
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presentaven un tall longitudinal que seccionava el cos de la vèrtebra en dos just per la meitat.
Les costelles també presentaven en la majoria dels casos un o dos estries obliqües (en la seva vora 
medial) a l’articulació proximal amb la vèrtebra. Pel que fa a les extremitats el radi esquerra presentava 
diverses estries en la seva epífisi distal (no epifisada). Aquestes estaven agrupades al vora cranio-medial i 
eren obliqües, fines i curtes. L’aparell del carp esquerra també presentava traces de desarticulació amb la 
presència de diverses estries a la vora medial de l’os piramidal. De la mateixa manera les falanges 1, 2 i 3 
de la mà també tenien diverses estries fines, curtes i transversal al llarg de les seves diàfisis (algunes a la 
vora cranial i altres a la caudal).
Pel que fa a les extremitats posteriors també hi havia alguns ossos llargs amb traces com ara el fèmur dret 
que d’una banda tenia 5 estries, llargues, fines i obliqües al vora lateral i proximal de la diàfisi. El mateix 
tipus d’estires també els vam poder localitzar a la vora medial del gran trocànter. Un cas curiós va ser la 
localització d’un forat que travessava el gran trocànter transversalment i per la qual no tenim cap explicació. 
Podent-se tractar d’una perforació puntual i espontània durant el procés de consumició de l’animal.
On també és va poder detectar una bona concentració de marques de tall va ser a la fíbula (esquerra i 
dreta) on sobretot és localitzaven als extrems distals just per sobre de l’articulació (és a dir en la zona 
de contacte amb l’astràgal). Les falanges posteriors també presentaven diverses estries (fines, curtes i 
obliqües) al vora caudal de la diàfisi proximal, just per sota i en contacte amb l’articulació proximal de les 
falanges que semblen indicar el procés de desarticulació de les diverses falanges.
Pel que fa a la zona del de l’ísquium del coxal també s’hi van poder localitzar diverses marques de 
processament de l’esquelet. Al tubercle isquiàtic dret s’hi van trobar 4 talls, profunds, curts i transversals a 
la vora lateral de la tuberositat. Mentre que a l’esquerra tan sols hi havia una estria, curta, fina, longitudinal 
al vora caudal també del tubercle isquiàtic.
Tot i que no hi han traces de foc en cap dels ossos creiem bastant evident el fet que l’animal s’hagués 
consumit prèviament a la seva deposició dins la fossa. Ja que tan aviat tenim marques de desarticulació, 
com de despeçat i finalment també de descarnament.

     
Fig. 7.12 - Foto de la FS-263.
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Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent
FS-263 (UE 4508)
Sector 1
Sus domesticus 
Jove/adult 1

 Hi havia forat  que travessava 
transversalment el gran troncanter.

Fig. 7.13 - Representació anatòmica de la FS-263.
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           FS-461

Fase: Vilars II 
Sector: 6/13
UE: 6256
Taxo: SUDO
Edat: Jove adult 3 (15-18 mesos)

Aquesta fossa va proporcionar 62 restes de les que 34 van poder ser determinades. Entre les restes es va 
poder individualitzar un mascle de porc jove adult (12-18 mesos), un ovicàprid infantil (0-3 mesos) i també 
les restes d’un conill que amb pràctica seguretat haurien arribat per casualitat barrejades amb la terra del 
reompliment de la fossa.
Si comencem a descriure el porc cal dir en primer lloc que les restes eren molt fragmentaries i que totes elles, 
excepte una falange II (II o V), corresponien al crani (M2 superior esquerra (+/o), M2 superior dreta (+/o), 
incisiva 1 superior dreta, canines superiors dreta i esquerra i fragment d’os frontal dret) o a la mandíbula 
(M2 inferior esquerra (+/o), Pm4 inferior esquerra (+/o), Pm2 inferior esquerra i dreta (+/o), M3 inferior 
esquerra (+/-), incisiva 2 inferior esquerra, i dos fragments de cos de mandíbula.
L’ovicàprid estava compost per dotze restes compostes per dos costelles fissurades i una d’elles amb 
marques de tall41, una fragment d’axis amb arrels, un fragment de diàfisi de metàpode amb marques de tall42, 
una D4 inferior dreta (+/o), dos fragments d’os del crani esquerra (un os nasal i fragment d’aparell auditiu). 
Degut a la fragmentació i l’escassetat de les restes tot apuntaria a que molt possiblement es tractaria de 
restes intrusives aportades durant el procés de rebliment de la fossa.
Les restes dues restes de conill corresponien a una extremitat distal d’escàpula dreta i una diàfisi distal de 
fèmur (no epifisat dist.) d’un individu jove (3-4 mesos).
Les restes no determinades estaven compostes per un fragment de costella fissurada i una diàfisi d’os llarg 
d’un individu de talla mitjana. De talla petita hi havia cinc fragments de diàfisis d’os llarg (un d’ells mossegat 
i fissurat i l’altre rosegat).
Pel que fa al grau de conservació i fragmentació del conjunt era força elevat. Els animals tenien un 
percentatge de representació esquelètica molt baixa i la presència d’algunes espècies com el conill, així 
com d’alguns agents de segon nivell (fissures i arrels) i d’agents de primer nivell (gossos i rosegadors) fan 
pensar que molt possiblement algunes de les restes del conjunt estarien en una deposició secundària.

41. 1 tall que ha seccionat el cos de la costella transversalment (esquarterament).

42. 4 tallets, curts, semi profunds, oblics, paral·lels entre ells i situats a la vora lateral de la diàfisi (extracció de la pell).
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Figura

FS-461 (UE 6256)
Sector 13
Sus domesticus 
Jove/adult 

M2 M2

Fig. 7.14a - Representació anatòmica de les restes de porc de la FS-461.
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Figura

FS-461 (UE 6256)
Sector 13
Ovicaprí 
Infantil 

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent

Fig. 7.14b - Representació anatòmica de les restes d’ovicàprid de la FS-461.



577

7. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars

           FS-574

Fase: Vilars II
Sector: 6/13
UE: 6297
Taxo: SUDO
Edat: Jove adult (mascle de 15 a 18 mesos)

Aquesta fossa adossada al mur M-448 i gairebé tocant a la banqueta BQ-430, contenia 529 restes de les 
que 459 van poder ser determinades. El conjunt estava compost per un esquelet pràcticament sencer d’un 
porc mascle jove adult (12-18 mesos). El tret més distintiu d’aquesta fossa era la mancança de part de 
l’extremitat anterior dreta tal i com mostra la fig. 7.23 - n°fiugra.
El grau de fragmentació era important i entre les restes determinades hi havia 136 fragments de costella, 
deu d’elles amb marques de tall43, tres fragments pertanyents a un mateix os del sacre amb presència de 
marques de tall44, sis entenebres, nou vèrtebres caudals, setze fragments de vèrtebra cervical (inclòs axis 
i atlas), cinquanta un fragments de vèrtebra indeterminada, vint i nou fragments de vèrtebra lumbar vuit 
d’elles amb marques de tall45, vint i dos fragments de vèrtebra toràcica, cinc d’elles amb marques de tall46. 
Cal dir que totes les extremitats estaven pràcticament senceres, exceptuant l’anterior dreta en la que 
faltaven el radi, l’ulna, tot l’aparell del carp, els metàpodes i les falanges. Es van poder identificar diverses 
marques de tall presents en l’epífisi distal del radi esquerra47, l’ulna esquerra48, una falange I (III o IV)49, el 
fèmur esquerra50, la tíbia esquerra51 i el calcani dret52.
L’aparell pelvià estava gairebé sencer i també presentava algunes marques de tall53. Pel que fa al crani 
podem dir que tot i que estava molt fragmentat (en 84 restes) hi era pràcticament tot present (segurament 
molts dels fragments que faltaven estaven formant part de les estelles indeterminades). Les sèries dentàries 
conservades tant de les mandíbules (Pm2+/o, Pm3+/o, Pm4+/o, M1+, M2+/o, M3-), com dels maxil·lars 
(M3-, M2+/o, M1+/o, Pm4+/o, Pm3+/o, Pm2+/o, Pm1+/o), són les que ens van permetre la determinació de 
l’edat i del sexe de l’animal.

43. Quatre extremitats proximals de costella amb 2 estries, curtes, profundes, transversals, a la vora medial de l’articulació proximal (desarticulació).
Una extremitat proximal de costella amb 4 estries, curtes, profundes, paral·leles, transversals, a la vora medial de l’articulació proximal. I un tall 
longitudinal que seccionava el cap de la costella pel coll de la mateixa (desarticulació).
Dos extremitats proximals de costella amb una 1 estria, curta, profunda, transversal, al la vora medial (desarticulació).
Una extremitats proximal amb 3 estries curtes, profundes, paral·leles, transversals, a la vora medial del cos, just per sota de
l’articulació proximal que no s’ha conservat (desarticulació).
Un fragment de cos de costella amb 1 estria curta, profunda, transversal a la vora medial del cos proximal (evisceració).

44. 1 estria, curta, profunda, longitudinal a la vora ventral del sacre (desarticulació del sacre amb el coxal).

45. 5 estries, llargues, fines, profundes i paral·leles, longitudinals a l’interior del foramen vertebral (secció del cos de la vertebra en dos).
Tres processos transversos amb 1 estria, curta, profunda, transversal al procés transvers situada a la vora dorsal de l’ala (tall
dels processos transversos durant l’esquarterament).
2 talls longitudinals a la vora lateral esquerra per seccionar el procés espinal (tall del procés espinal durant el procés
d’esquarterament).
1 tall al vora lateral dret, longitudinal que secciona tot el procés transvers (secció del procés transvers).
Dos processos transversos amb 4 estries, curtes, fines, longitudinals sobre el vora ventral (descarnament).
Un procés transvers amb 3 estries, curtes, fines, obliqües a la vora ventral (descarnament).

46. Un cos de vèrtebra toràcica I amb 1 estria, llarga, profunda, longitudinal, a la vora ventral (secció en dos del cos de la vèrtebra).
3 estries, llargues, fines, longitudinals, paral·leles a la part interna del foramen vertebral (secció del cos de la vèrtebra en dos).
3 estries curtes, fines, transversals al llarg del procés espinal esquerra la vora lateral. I 1 estria curta, fina, transversal a la
vora lateral del procés espinal dret (descarnament).
1 estria, llarga, fina, obliqua a la vora lateral esquerra del procés espinal. Es situava en paral·lel a l’articulació caudal
esquerra. EL mateix fragment de vèrtebra presentava a més 3 estries, curtes, fines, obliqües a la vora lateral dreta del procés
espinal, a la part medial del cos (descarnament).
3 estries a la vora lateral esquerra del procés espinal. Són curtes i fines, transversals, i se situaven a la part superior del cos
(descarnament). I 1 tall longitudinal a la vora lateral esquerra que seccionava el procés transversal.

47. 1 estria, curta, fina, obliqua, al vora ventral de l’epífisi distal (desarticulació).

48. 2 estries, fines, curtes, obliqües a la vora medial. Queda just per sota de l’articulació (desarticulació).

49. 1 estria, fina, curta, transversal sobre la vora cranial de la diàfisi.

50. 5 estries, fines, llargues, obliqües a la vora caudal a la part proximal de la diàfisi (descarnament).

51. 3 estries, curtes, profundes, transversals, sobre la tuberositat de la tíbia i en la seva vora cranial (desarticulació).

52. 4 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals a la vora caudal. Concretament estaven just per sobre de l’articulació distal del calcani amb 
l’astràgal (desarticulació).

53. 1 estria, curta, profunda, transversal, a la vora dorso-caudal de l’espina ilíaca esquerra (desarticulació del coxal amb l’os del sacre).
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El grau de conservació del conjunt la fragmentació era força important i principalment va afectar a l’esquelet 
axial (costelles i vèrtebres) i al crani. En canvi gran part dels ossos llargs de les extremitats estaven sencers 
o gairebé sencers. A nivell global el conjunt presentava un 8,9% d’elements anatòmics sencers i un 6,6% de 
gairebé sencers. A més a més un 36,1% presentaven tota la circumferència de l’’os, un 28,5% eren estelles 
i un 13,2% encloïen els fragments indeterminats.
Els agents tafonòmics que van afectar el conjunt van ser en primer lloc els de primer nivell , representats 
per l’acció antròpica a través de diverses marques de tall (5,5%, 29 restes). En aquest cas el conjunt no 
presentava evidències de l’acció dels carnívors ni d’evidències de foc. Els agents de segon nivell van 
afectar a un total de 34 restes. Aquests estaven compostos per concrecions (5,8%, 31 restes), fissures 
(0,2%, 1 resta), i arrels (0,9%, 5 restes). Els agents de tercer no semblaven haver tingut gaire impacte en 
la completesa del conjunt ja que no s’hi van detectar fractures fresques i gran part dels petits ossets van 
arribar-nos (aparell del carp i del tars, falanges laterals) evidenciant una excavació i recuperació de les 
restes molt acurada (tot i que el conjunt no va ser tamisat).
Pel que fa a la interpretació del conjunt sembla evident que l’animal va ser esquarterat, eviscerat i possiblement 
descarnat. Tot i que es difícil valorar si l’animal va ser consumit prèviament a la seva deposició, ja que no 
tenim evidències de cremació, el sacrifici en l’edat de l’òptim carni, la presència de traces de descarnació 
i l’aparent inexistència (a partir de les fotos d’excavació) de connexions anatòmiques que evidenciïn la 
deposició de membres o parts senceres, són tres elements que considerem de pes a l’hora de justificar un 
consum previ de l’animal en un possible acte col·lectiu de cohesió social possiblement destinat a celebrar 
l’ inauguració de l’espai. 

Fig. 7.15 - Fotos de la FS-574.
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Fig. 7.16 - Representació anatòmica de la FS-574.

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent

FS-574 (UE 6297)
Sector 13
Sus domesticus 
Jove/adult 
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           FS-609

Fase: Vilars II
Sector: 11/2B
UE: 11299
Taxo: SUDO
Edat: Jove adult (femella de 12-18 mesos)

La deposició de restes faunístiques a l’interior de la fossa FS-609, que es va interpretar com una possible 
acció ritual en relació a les refaccions entre les fases Vilars IIa i Vilars IIb, contenia les restes d’un esquelet 
pràcticament sencer d’una truja jove adulta (12-18 mesos).
Tal i com es pot veure a la fig. 4.4.1_3 N° FIGA el conjunt no semblava presentar extremitats o elements 
en connexió anatòmica, tot i que el registre gràfic de l’excavació només mostra la part superior de la fossa 
en l’inici de la seva excavació. D’aquesta manera no ens permet tenir informació pel que fa a les capes 
inferiors de la mateixa i no ens permet assegurar al cent per cent que aquestes no hi fossin. Aquest tipus 
de deposició coincideix amb el tipus A descrit per Miró i Molist (1990). 
Tal i com s’ha comentat anteriorment totes les parts de l’esquelet estaven representades. Malgrat tot l’elevat 
grau de fragmentació va provocar que el conjunt estigues compost per un total de 620 restes de les que 
405 van poder ser determinades.
Entre els elements determinats hi mancaven alguns ossos de les extremitats com ara alguns metapodes de 
l’extremitat proximal dreta, l’ulna dreta, la totalitat dels ossos del carp, l’húmer esquerra i alguns metapodes 
de l’extremitat posterior dreta, entre d’altres. 
Tot i així, les 215 indeterminades, els 37 fragments de diàfisi d’os llarg, 90 fragments de costella, les 
47 vèrtebres indeterminades podrien incloure perfectament aquelles parts anatòmiques que degut a l’alt 
grau de fragmentació i relatiu mal estat de conservació del conjunt, no haurien pogut ser determinades 
i/o identificades durant el seu estudi. Amb això volem dir que molt probablement aquest animal s’hauria 
dipositat pràcticament sencer a l’interior de la fossa.
Pel que fa a la presència de marques de tall (presents en un 5,7% dels ossos) es van identificar en vint i 
quatre ossos compostos per nou costelles54, quatre vertebres cervicals55, atlas, axis, dos vèrtebres lumbars56, 
ambdues escàpules57, l’ulna esquerra58, al coxal59, la tíbia dreta60, metacarp II61, i una falange I (III o IV)62.
La determinació de l’edat es va poder dur a terme a partir del grau de desgast de les sèries dentàries 
(Pm4+/o, M1++, M2+/o, M3-) i del grau d’epifisació d’alguns ossos com per exemple l’epífisi distal de la tíbia 
que no estava soldada . Pel que fa al sexe es va determinar a partir de la morfologia del coxal i les canines. 
Pel que fa al grau de conservació i de fragmentació del conjunt, cal remarcar en primer lloc que el 
baix percentatge d’ossos sencers (4,9%), el de gairebé sencers (16,7%), i la també reduïda presència 
d’extremitats proximals (1,5%) i distals (1%) va evidenciar un grau de fragmentació important del conjunt. Un 
altre indicador d’aquesta fragmentació era l’elevat percentatge d’ estelles (42,5%) i de restes indeterminades 
(34,7%) .
El grau de conservació de la superfície dels ossos també havia estat afectada de manera significativa pels 
diversos agents tafonòmics, principalment els de segon nivell que estaven representats per les fissures 

54. Els patrons de les marques en les costelles eren diversos i aquí hi hem inclòs els diferents tipus identificats:
- 2 estries, curtes, fines, paral·leles, transversals, a la vora medial per sota de l’articulació (desarticulació).
- 4 estries, desagrupades, transversals i obliqües, a la vora cranial o caudal del cos de la costella (evisceració i/o descarnament).
- 1 estria, curta, fina, transversal, a la vora lateral del cos proximal (descarnament)
- 3 estries, paral·leles, curtes, fines, obliqües, a la vora medial del cos de la costella (evisceració).
- 1 estria, curta, profunda, transversal, a la vora medial de l’extremitat proximal de la costella (desarticulació).

55. Aquestes quatre vèrtebres cervicals, així com l’atlas i l’axis, tenien un tall longitudinal que havia seccionat el seu cos per la meitat (esquarterament).

56. Els tipus de marques en les vèrtebres lumbars es van localitzar en els seus processos transversos i eren 2 estries, llargues, semi profundes, 
transversals (respecte a l’ala), paral·leles, i situades a la vora ventral (tall dels processos transversos en el procés d’esquarterament).

57. A l’escàpula dreta: 3 estries, fines, curtes, paral·leles, transversals i a la vora medial just a l’inici de l’articulació (desarticulació)
 A l’escàpula esquerra : 7 estries, fines, curtes, paral·leles, transversals situades just a l’arrencament de l’articulació amb el coll (desarticulació).

58. 3 estries, fines, curtes, paral·leles, obliqües, situades a l’incisura troclear (superfície articular que reposa sobre l’húmer). També hi havien 2 
estries, curtes, fines, obliqües a la vora cranial de l’olècran (desarticulació).

59. 2 talls a la vora medial de l’acetàbul (desarticulació).

60. 1 estria, fina, curta, obliqua a la vora dorsal de l’epífisi (desarticulació).

61. 2 estries, curtes, molt fines, obliqües al llarg de la vora lateral de la diàfisi (possible extracció de tendons).

62. 3 estries, curtes, semi profundes, obliqües, a la vora cranial de la diàfisis distal.
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(38,3%), descamacions (4,2%), arrels (42%), i dissolucions (15,8%) com a més majoritaris. També hi 
havia una resta amb concrecions i un os esclafat. La total absència de l’acció de carnívors i/o rosegadors 
evidencià la deposició primària del conjunt, així com la rapidesa en que aquest s’hauria enterrat. 
L’absència d’ossos cremats i la completesa de l’esquelet, d’una banda, serien dos factors que podrien 
fer pensar que l’animal no s’hauria consumit prèviament a la seva deposició. D’altra banda, dos elements 
a favor serien la manca aparent de parts i/o extremitats en connexió anatòmica i la desorganització dels 
diferents elements anatòmics a l’interior de la fossa. D’aquesta manera sembla que no hi hauria hagut una 
selecció de prèvia de certes parts de l’animal destinades a l’ofrena i més aviat tindria un perfil de deixalles 
o restes de l’animal un cop consumit que s’haurien abocat a l’interior de la fossa.

Fig. 7.17 - Fotos de la FS-609.
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Fig. 7.18 - Representació anatòmica de la FS-609.

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent
FS-609 (UE 11299)
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Sus domesticus 
Truja Jove/adulta
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           FS-758

 Fase: Vilars 0
Sector: 11/25
UE: 11581
Taxo: SUDO i OVAR
Edat: Jove 3 (femella de 9-12 mesos); ovella adulta 1 (2 a 3 anys)

La primera fossa (FS-758) estava situada al nord-est del sector i adossada al mur M-801. Aquesta 
estructura de planta circular i secció en cubeta completament reblerta de restes de macrofauna sense 
connexió anatòmica podria estar relacionada amb alguna mena de ritual fundacional de la vivenda. A 
escassa distància d’aquest retall i també adossada a la mateixa estructura murària es trobava una petita 
aglomeració de petites pedres calcàries acompanyades d’algunes restes òssies (UE 11574) entre les quals 
s’hi va poder determinar una diàfisi de tibia de fetus d’ovicàprid i un astragal sencer de porc amb traces de 
l’acció dels carnívors.
En total va proporcionar un total de 1264 restes entre les quals es van poder distingir dos individus. En primer 
lloc hi havia un esquelet gairebé sencer d’un porc jove 3 (9-12 mesos), mandíbula dreta (M3-, M2 +/o, M1+, 
Pm4 +/o i Pm3 +/o) i maxil·lar dret (M3-, M2 +/o, /M1 +/o, Pm4 +/o, la Canina tenia la cúspide descamada 
i no va permetre valorar-ne el grau d’erupció i desgast). Aquesta tipus de deposició que coincidiria amb 
el tipus A (Miró i Molist, 1990, 313-314) ja que tot i que hi ha ossos que no s’han pogut determinar fruit 
més aviat del mal estat de conservació dels ossos i l’elevat percentatge de fragmentació dels ossos (600 
estelles) més que a l’absència d’aquestes parts anatòmiques en la deposició original.

La presència d’ossos com els del carp i tars, la representació de totes les falanges i en general la 
representació de totes les parts anatòmiques de l’esquelet fan pensar doncs que aquest individu es va 
dipositar, sinó sencer, pràcticament sencer a la fossa.

El fet que hi hagués diversos ossos que presentin marques de desarticulació i d’esquarterament (en total hi 
han 11 marques de tall documentades) indicaria el processament de l’animal abans de la seva deposició a 
la fossa. Aquest fet és pot veure també en la fotografia que es va fer in situ al jaciment, on tot i el mal estat 
de conservació general dels ossos s’hi que s’hi podien identificar algunes parts en connexió anatòmica que 
correspondrien a la preparació i l’esquarterament de l’animal per a poder-lo encabir dins la fossa.

En concret i pel que fa a les marques de tall es van poder localitzar diverses traces de desarticulació a l’ 
húmer (una estria, fina, curta, obliqua sobre l’epífisi proximal), a l’ulna (cinc estries fines, curtes, paral·leles, 
obliqües a la vora cranial de l’olècran) i a una primera falange (dos estries, fines, curtes, paral·leles, obliqües, 
a la vora medial de l’epífisi proximal).

També s’han pogut localitzar i identificar diverses marques relacionades al procés d’esquarterament i/o 
despeçat de l’animal situades a l’os del sacre (dos talls, paral·lels entre ells, llargs i profunds, oblics al vora 
dorsal de la primera vèrtebra del sacre), a dos vèrtebres toràciques l’una amb un tall, curt però semi profund, 
oblic, al vora medial de l’arrencament del procés espinal i l’altra amb 4 estries, fines, curtes, paral·leles al 
llarg del vora medial del procés espinal, també hi ha un tall que sembla que ha seccionat longitudinalment 
la vèrtebra. Tan l’una com l’altra haurien estat sotmeses a més a més a un segon procés de desarticulació. 
També hi havia el cos d’una vèrtebra indeterminada que presentava marques d’esquarterament (tall, curt, 
profund i longitudinal al vora dorsal del cos), hauria estat per seccionar el procés transvers de la vèrtebra).

El coxal presentava un 1 tall, llarg, semi profund i oblic al vora lateral, just al costat de la zona d’epifisació 
de la tuberositat que es podria relacionar amb el despeçat o el mateix esquarterament de l’arpell pèlvic de 
l’animal.

Tot i que no s’han pogut localitzar altres marques de tall, la distribució dels ossos a l’interior de la fossa 
sembla evidenciar que la resta de l’esquelet axial també es van processar per a poder encabir tot l’animal 
(sinó la gran part) dins la fossa. Per exemple el crani va aparèixer seccionat longitudinalment en dues parts 
fet que fa pensar que va ser partit abans de la deposició. També referent al crani s’hi va detectar un impacte 
realitzat amb una eina contundent (possiblement una destraleta) a l’os frontal possible causant de la mort 
de l’animal. La no localització de traces de descarnament sembla evidenciar que aquest animal no hauria 
estat consumit i que per tant tota la massa de carn potencialment consumible s’hauria destinat a l’ofrena, 
de totes maneres això és una hipòtesi ja que el consum de la carn no te perquè quedar reflectit a l’esquelet 
en forma de marques i podria haver-nos passat desapercebut.

El segon individu que es va identificar a l’interior de la fossa corresponia a una ovella adulta 1 (24-36 mesos) 
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que només estava representada per part del carni i les dues mandíbules L’edat va poder ser determinada 
gràcies al grau de desgast de les dents (M1+++, M2++, M3+). Aquest segon individu no presentava cap 
marca de tall, però com que la resta de l’esquelet no hi era representada sembla lògic pensar que aquest 
segon animal si que s’hauria consumit integrament, destinant només el crani a l’ofrena ritual. 
Les restes d’aquest segon individu presentaven un estat de conservació lleugerament millor (tots els ossos 
presentaven un grau 1 de fissures, arrels i concrecions) que el de l’anterior individu. Aquest fet podria 
explicar-se en primer lloc per la menor quantitat d’ossos que la representen i en segon lloc degut a la seva 
situació en els nivells més inferiors de la deposició que haurien afavorit una major protecció i preservació 
dels mateixos. El grau de conservació global d’aquest conjunt, i tal i com hem comentat anteriorment, 
volem apuntar que tot i que es va exhumar algun os llarg més o menys sencer, la superfície del les restes 
presentava en general una conservació força deficient. 
Els 289 ossos presentaven fissures, 733 descamació, vermiculacions en 1008 restes, concrecions en 
només 2 casos, alteracions en 17 i evidències d’haver estat esclafats en 1165 casos, és a dir en el 100% 
de les restes (veure fig. 7.19). 
Aquest alt grau de degradació sobta en aquest context ja que a priori es plantejava com un conjunt que 
s’hauria enterrat ràpidament i que es trobava en un context domèstic. Però la llosa que se situava en 
la part superior de la fossa podria ser l’explicació del mal estat de conservació de les restes. Aquesta 
semblava haver-me posat intencionadament amb l’objectiu de segellar l’estructura i potser a la vegada per 
a senyalitzar-la. Entre la llosa i les restes de fauna no hi havia cap tipus de sediment que reomplis la fossa, 
el contacte entre restes i llosa era directe. Això ens va fer pensar que la llosa es devia posar directament 
sobre les restes sense enterrar provocant un esclafament massiu del conjunt, que en definitiva seria el que 
hauria afavorit aquesta conservació tant deficient63. Aquests esclafament primari quedaria a més reflectit 
d’una banda per l’alt percentatge d’ossos esclafats (100% de la mostra) i de l’altra, per l’alta presència d’ 
estelles (NR=841) que suposaven el 66,5% i d’ossos indeterminats (NR=100) que suposaven el 8% del 
total de la fossa.
Si observem el grau d’afectació veurem que les restes majoritàriament se situaven dins el grau 2. Cal 
matisar però que la presència d’un alt percentatge de restes dins la categoria de grau 1 es devia a que la 
moltes d’elles eren estelles (menys de 0,5 mm), tal i com s’ha mencionat en el paràgraf anterior, i per tant 
l’afectació dels agents no s’hi va poder observar degut a la poca superfície conservada de l’os.

  

  
Fig. 7.19 - Fotos de la FS7-758.

63. La part superior de la fossa presentava una capa homogènia i compacta formada per microrestes d’os polvoritzat. L’esclafament de la superfície 
dels ossos hauria fet perdre la solidesa de l’estructura dels diferents elements anatòmics. D’aquesta manera hauria estat molt més fàcil que tant les 
posteriors filtracions d’aigua (en els moments d’abandonament del poblat) com l’acció de les arrels penetressin en l’estructura òssia i la malmetessin 
amb més rapidesa.
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Fig. 7.20 - Representació anatòmica de les restes de porc de la FS-758.

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent FS-758 (UE 11581)
Sector 25
Sus domesticus 
Jove/adult 3
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Fig. 7.21 - Representació anatòmica de les restes d’ovicàprid de la FS-758.

FS-758 (UE 11581)
Sector 25
Ovis aries 
Adult 1
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           FS-879

Fase: Vilars II
Sector: 6/42
UE: 6397
Taxo: SUDO
Edat: Jove 3 (9-12 mesos)

Contra el parament de M-683, a inicis del passadís, ha aparegut una petita fossa (FS-879), que només va 
poder ser parcialment excavada. El seu rebliment (UE 6397) estava format per restes de vasos ceràmics 
fets a mà (pot-ser sencers) i abundants restes de fauna (Vidal et al. 2006).
El conjunt estava compost de quatre restes totes determinades, i pertanyents a un porc jove. 
Es va poder determinar un fragment de crani esquerra (os frontal amb orbital) que semblava presentar un 
impacte efectuat amb una eina contundent, un maxil·lar esquerra (M3-, M2+/o, M1+, Pm4+/o, Pm3+/o, 
Pm2+/-, Pm1+/o) de jove 3 (9-12 mesos), i dos costelles (una d’elles amb marques de tall64).
Tot i el reduït nombre de restes la presència de marques de tall i que es tractin tots els ossos d’una mateixa 
espècie i edat, així com la selecció d’una part anatòmica, sembla factible atribuir aquesta fossa com a ritual/
alimentària coincidint amb el tipus C, descrit per Miró i Molist (1990).

64. 2 tallets, fins, curts i tranversal just per sota de l’articulació proximal (desarticulació).
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Figura

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent FS-879 (UE 6397)
Sector 42
Sus domesticus 
Jove 3

Fig. 7.22 - Representació anatòmica de la FS-879.



589

7. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars

           FS-933

Fase: Vilars II
Sector: 3/4
UE: 3442
Taxo: SUDO i CAHI
Edat: porc Jove adult 3 (15-18 mesos); cabres Joves 3 (uns 9 mesos)

El sector 3/14 on es va exhumar aquesta fosseta correspon al pany de muralla situat entre les torres T-251 
i T-252. Es van poder distingir clarament quarte paraments (UE 3151, UE 3277, UE 3278, UE 3418), l’últim 
dels quals presentava un sòcol de pedres clavades davant (UE 3279). 
Aquests quatre paraments, que havien estat construïts durant el primer segle de vida de la fortalesa, van 
ser afectats per la construcció de la Porta Nord que es dugué a terme durant la fase Vilars IIb -a partir del 
que s’ha vist en l’excavació del barri septentrional de la fortalesa (zones 11, 12 i 13)- (Vidal et al. 2006). 
Dins del nivell d’argila verda (UE 3431) retallat per l’enllosat UE 3433 que passa per sota de M-255, s’hi va 
localitzar aquesta fossa que contenia les restes d’un porc jove adult 3 (15-18 mesos) i de dos cabres una 
Joves 3 (9 mesos) i l’ altra Jove 1 (3 mesos).

El conjunt estava compost per un total de 866 restes de les que 577 van poder ser determinades, quedant 
un bon nombre de fragments i estelles sense poder-se determinar. 
De porc es van poder determinar 543 restes on estaven representades totes les parts anatòmiques de 
l’animal menys l’os del sacre que no es va poder identificar en els múltiples fragments indeterminats. 
L’esquelet presentava 15 ossos amb marques de tall (en total es van localitzar 61 marques de tall) que 
evidenciaven el procés d’esquarterament, desarticulació i descarnament que havia patit l’animal prèviament 
al seu enterrament. Les marques de tall es van localitzar a l’escàpula esquerra65, l’axis66, algunes vèrtebres 
cervicals67, dos vèrtebres toràciques68 i en tres vèrtebres lumbars69. Les costelles també presentaven 
marques tant de la seva desarticulació i del procés d’evisceració de l’animal (apareixien en la part central i 
medial del cos així com al seu procés articular proximal). Pel que fa les extremitats posteriors tan sols vam 
poder localitzar marques el fèmur70 dret.
El crani de l’animal estava molt fragmentat, però tot i així es va poder remuntar la zona dels maxil·lars 
que presentaven gairebé tota la serie dentaria (Pm1+/o, Pm2 +/o, Pm3 +/o, Pm4+/o, M1+, M3-). També 
es va poder determinar part de l’os frontal esquerra i l’occipital dret. Les mandíbules també estaven molt 
fragmentades, però també es van poder reumuntar de manera que vam poder veure que devien estar 
pràcticament senceres en el moment de la seva deposició. Les dents aïllades van resultar ser les dues 
sereis dentàries gairebé complertes (I2-, Pm2+/o, M1 o M2 +/o, M3-).
Pel que fa a la resta de l’esquelet l’extremitat anterior esquerra conservava gairebé tots els seus elements 
anatòmics exceptuant alguns ossos del carp, metàpodes i falanges. Aquest fet s’ha atribuït, al igual que 
passa amb la resta d’extremitats, a l’alt grau de fragmentació del conjunt i no pas a la seva abscència orginial. 
En definitva aquests petits ossets podrien torbar-se entre la gran quantitat de fragments i estelles que no es 
van poder determinar. L’extremitat anterior dreta estava pràcticament sencera exceptuant l’escàpula de la 
qual no es va poder determinar cap fragment. Les extremitats posteriors tenien la majoria dels ossos llargs 
però moltes mancançes pel que fa als petits ossos del tars, metatarsos i falanges. Finalment de la cintura 
pelviana vam poder identificar entre els fragmets part de l’illium i l’isquium dret. 
Dins de la fossa també es van identificar els ossos de dos cabres joves. El primer individu era una cabra 
jove (9 mesos) amb part del crani, la mandíbula dreta gairebé sencera (D2+, D3+, D4++, M1+, M2+/-) i 
l’extremitat proximal d’un húmer dret. En el cas del segon individu es tractava d’una altra cabra més jove 

65. 5 estries, fines algunes llargues i altres més curtes, paral·leles entre elles, però no a la mateixa alçada tot i que es distribueixen al llarg del coll de 
l’escàpula, estan a la vora medial (desarticulació).

66. Semblava que tingués un tall que havia afectat lleugerament a la faceta articular cranial, segurament per la desarticulació del crani. També hi 
havia un tall curt, profund, longitudinal, a la vora lateral dreta, que quedava al costat de la faceta articular cranial.

67. A la tercera, quatra i quina vèrtebres cervicals hi havia talls nets que van seccionar les vèrtebres longitudinalment de dalt a baix (esquarterament 
secundari).

68. A la vèrtebra toràcica IV: 1 estria, curta, fina, aïllada, transversal, a la vora lateral dreta , zona central, del procés espinal (descarnament). A la 
vèrtebra toràcica V: 2 estries, fines, curtes, paral·leles, a la vora lateral esquerra, zona central, del procés espinal (descarnament). 

69. A la vèrtebra lumbar III: tall oblic que va seccionar el procés espinal i procés articular cranial esquerra. També hi havia un tall longitudinal que va 
seccionar el procés transversal esquerra (esquarterament). A la vèrtebra lumbar IV: tall, profund, llarg i longitudinal al procés espinal. El tall estava 
a la vora lateral esquerra del procés espinal i hauria provocat el seccionament del mateix (esquarterament).

70. 2 estries, molt curtes i fines al cap del fèmur, no són paral·leles ni estan organitzades (desarticulació).
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(3 mesos) representada només per una mandíbula dreta gairebé sencera (D2+/o, D3+, D4+/, M1+/o), una 
diàfisi de fèmur esquerra i part de la pèlvis dreta.
El conjunt estava molt fragmentat i la cortical dels ossos estava molt fissurada, descamada i esclafada 
(graus 3 i 4). El conjunt estava molt mal conservat fet que va obligar a anar-lo consolidant a mesura que 
s’excavaba (veure fig. 4.4.2_1).

Fig. 7.23 - Fotos de la FS-933.
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Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent FS-933 (UE 3442)
Zona 13
sector 14
Jove adult 3

Fig. 7.24 - Representació anatòmica de la FS-933.
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           FS-1026

Fase: Vilars I 
Sector: 11/31C
UE: 11672
Taxo: SUDO
Edat: Jove adult 1 (12-15 mesos)

Aquesta fossa estava composta per 706 restes de les quals 141 és van poder determinar i 565 van restar 
com a indeterminades. L’ alt percentatge d’ estelles de menys de 20mm, que estaven a més molt alterades, 
descamades i afectades per l’acció de les arrels evidenciava el mal estat de conservació de la fossa i va 
impossibilitar la determinació del 80% de les restes. El que si que podem dir és que entre les restes hi havia 
estelles de vèrtebra, costelles i ossos llargs. 
Pel que fa a les restes determinades van permetre determinar que es tractava d’un porc jove/adult 1 (12-
15 mesos) gràcies a l’anàlisi del grau de desgast de les dents71 (Pm4(+/o), M1+, M2(+/o), M3-). Com és 
pot veure a la seqüència de desgast, aquest divergia molt dels models dels que disposàvem i definia una 
forquilla d’edat molt àmplia que anava des de un animal jove/adult 3 (15-18 mesos) amb una Pm4(+/o) a 
un animal Jove M1+ (6-12 mesos) i jove 3 ( 9-12 mesos) a partir del desgast de M2 (+/o). La fragmentació 
de la resta d’ossos de l’esquelet axial i apendicular no van permetre acotar més en aquest aspecte així que 
al final és va optar per establir una edat mitjana de la forquilla entre els 12 i 15 mesos d’edat (jove/adult 1).
De la resta del carni es van poder determinar amb seguretat un fragment d’os frontal esquerra (supraorbital), 
un fragment d’os lacrimal i part de l’aparell auditiu. De totes maneres pensem que molt possiblement el 
crani hi seria en gran part complet, sinó totalment, però que degut al mal estat de conservació del conjunt 
la resta de parts ens han passat desapercebudes entre els centenars d’ estelles indeterminades.
La resta de l’esquelet axial també hi devia esser molt ben representat amb dos fragments de sacre molt 
fragmentat i amb un d’ells amb marques de tall72, part de l’atlas amb marques de tall73, una fragment de cos 
de vèrtebra cervical indeterminada amb marques de tall74, nou fragments de cos de vèrtebra toràcica un 
d’ells amb marques de tall75, un fragment de cos i un procés transvers de vèrtebra lumbar amb marques 
de tall76, quatre cossos de vèrtebra caudal, 24 fragments de cos de vèrtebra indeterminada, un fragment 
d’estenebre i vint fragments de costella dos d’ells amb marques de tall77.
Pel que fa a l’esquelet apendicular es va poder recuperar dos petits fragments d’epífisi distal d’húmer, 
una epífisi proximal d’húmer (no epifisada), una epífisi proximal d’ulna (no epifisada), una epífisi distal 
de metàpode (III o IV) alterada i descamada, una diàfisi de metàpode (III o IV), tres diàfisis d’os llarg 
alterades, descamades i amb traces d’arrels (grau 3), una epífisi distal de tíbia dreta (no epifisada) amb 
traces d’arrels, una epífisi proximal de tíbia (no epifisada), una diàfisi distal de tíbia dreta, una extremitat 
proximal de metacarp V amb traces d’arrels, cinc falanges I (no epifisades dos d’elles III o IV i les altres tres 
II o V) dos de les quals estaven gairebé senceres, una només conservava l’extremitat proximal i la darrera 
que estava sencera, també hi havia una falange II gairebé sencera (II o V) amb traces d’arrels. Pel que fa 
als ossos del tars hi havia un cuboide dret, dos grans cuneïformes (dret i esquerra) i un navicular dret. La 
pelvis també hi era representada amb un fragment molt petit de la cresta ilíaca (no epifisada) molt alterada, 
amb concrecions i traces d’arrels.
Així doncs i pel que fa a la representació esquelètica de l’animal cap dir que l’esquelet axial hi seria molt 
ben representat amb seguretat ja que tot i que no s’han pogut determinar tots els fragments de vèrtebra i 
costella el que si que vam poder veure amb seguretat es que totes hi eren representades i que en el nombre 
d’indeterminats si que hi havien moltes estelles que s’inclourien dins d’aquesta categoria anatòmica. El 
mateix diem pel que fa les costelles i el crani. En canvi tot el que fa referència a l’esquelet apendicular 
cal ser més prudent, nosaltres només hem representat aquells ossos que van poder ser determinats amb 
seguretat, això no vol dir que la resta de l’esquelet no hi fos present però com que la majoria de les restes 
estaven tant atomitzades no ens atrevim a valorar fins a quin punt aquest era complert, el que si que 
71. L’animal conservava tota la sèrie dentària superior i inferior però tant la mandíbula com el maxil·lar van aparèixer tant fragmentats i esclafats 
que totes les dents estaven separades i disperses per la fossa.

72. Un tall que secciona longitudinalment el cos del sacre (esquarterament).

73. Dos tallets, curts, profunds i oblics a la vora interna de l’articulació cranial. Segurament per a realitzar la desarticulació del crani (desarticulació).

74. Un tall que secciona longitudinalment el cos de la vèrtebra (esquarterament).

75. Un tall que secciona longitudinalment el cos de la vèrtebra (esquarterament).

76. Cinc estries, obliqües, fines, allargades, desorganitzades, a la vora dorsal del procés transvers.

77. Dos estries, fines, llargues i obliqües a la vora cranial o caudal del cos distal i dos estries, fines, curtes, obliqües a la vora cranial o caudal del cos 
distal del cos de la costella (descarnament o evisceració).
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podem dir com a mínim es que tant les extremitats anteriors (húmer, ulna, falanges i metacarp V) hi eren 
representades i que es posteriors també (tíbia dreta i esquerra). En canvi no és va poder determinar cap 
os del carp però si alguns ossos del tars tant dret com esquerra. Del coxal també vam poder determinar un 
petit fragment que tot i que no tenia la lateralitat determinada nosaltres hem volgut representar en la làmina 
per a que quedes constància que aquesta part anatòmica també hi era present.

El grau de conservació del conjunt realment era molt deficient, tal i com ja s’ha comentat més amunt la 
fragmentació era el principal problema en l’estudi d’aquestes restes, un 81% de les restes eren estelles de 
vèrtebres, ossos llargs, costelles i fragments del crani, i tan sols un 0,3% conservaven tota la circumferència. 
A aquest grau de fragmentació s’hi afegeixen els diversos agents de segon nivell que van afectar al conjunt 
. Tot i que globalment les restes indeterminades estaven alterades, fissurades, descamades i amb traces 
de vermiculacions, si tenim en compte les restes determinades els agents que més van afectar a la mostra 
van ser l’acció de les arrels amb un 37,6%, seguit de les alteracions de la superfície amb un 16,3%, la 
descamació 15%, les fissures 11,3% i tan sols un os rodat que suposava un 0,7%. A més a més el grau 
d’afectació del conjunt era molt elevat amb un 50% dels ossos amb una afectació de grau 2 i la resta dividits 
entre el grau 3 i el grau 1.

Pel que fa als agents de primer nivell tal i sols va poder detectar l’acció de l’home sobre el conjunt amb set 
marques de tall distribuïdes entre diferents parts esquelètiques. Aquest baix nombre de traces l’atribuïm al 
mal estat de conservació i fragmentació de les restes i per tant pensem que segurament en l’esquelet original 
n’hi haurien més. La majoria de les marques és van localitzar a les vèrtebres cervicals, toràciques i lumbars 
i principalment eren talls longitudinals destinats a seccionar el cos de la vèrtebra en dos dins el procés 
d’esquarterament de l’animal. En dos costelles també vam localitzar estries molt fines característiques del 
procés de descarnament o d’evisceració de l’animal.
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Figura

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent
FS-1026 (UE 11672)
Sector 31C
Sus domesticus 
Jove 3 

Fig. 7.25 - Representació anatòmica de la FS-1026.
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           FS-sn

Fase: Vilars II
Sector: 11/6
UE: 11097
Taxo: SUDO
Edat: Jove (6-12 mesos)

A més a més dins del reompliment (UE 11096) i sobre el mur M-505 hi havia dipositades restes de fauna 
(UE 11097) en connexió anatòmica. En cap cas el registre parla d’una fossa però el que sembla evident 
és que aquesta acumulació podria respondre si més no a una deposició intencionada. Es per aquest motiu 
que nosaltres no comptabilitzarem aquestes restes amb la resta de deixalles de consum i que destacarem 
aquest conjunt també com una possible fossa o deposició intencionada.
Pel que fa a les restes totes elles pertanyien a un animal de la família dels suids representat per un total de 
103 restes determinades i 41 d’indeterminades degut a la fragmentació de les mateixes, tot i que podem 
afirmar que pertanyerien al mateix individu. Totes les parts de l’esquelet hi eren representades, tot i que cal 
destacar l’absència de les extremitats posteriors i la poca representativitat de les extremitats anteriors, tal i 
com podem veure a la figura 4.4.1_4 . 
El crani ens va permetre poder determinar l’edat juvenil (3-9 mesos) de l’animal. Aquest estava bastant 
fragmentat però molt complert amb un fragment de maxil·lar esquerra (M1(+/o),M2(+/o),M3-) i el mateix pel 
maxil·lar dret, la resta de dentició exhumada estava aïllada degut a la fragmentació del crani i es van poder 
recuperar una D3 superior dreta (T), una Pm4 superior esquerra (-), una D4 superior esquerra (T), una Pm3 
superior esquerra (-), una D4 superior dreta (T+), una Pm4 superior dreta (-), una Pm3 superior dreta (-), 
una D2 superior dreta (T+), una Pm2 superior dreta (-), i un fragment de dent indeterminada. També hi havia 
dos fragment de maxil·lar i quaranta cinc fragments de crani entre els que vam poder determinar un procés 
zigomàtic de l’os temporal esquerra, un còndil occipital dret i també l’esquerra, part de l’aparell auditiu dret, 
la faceta orbitaria de l’os zigomàtic dret, i la part basilar de l’occipital. La resta de fragments no ens van 
permetre anar més enllà de la seva adscripció al crani.
L’esquelet axial estava representat per quatre fragments de costella, una d’elles gairebé sencera, l’altra amb 
l’extremitat proximal conservada i els tres últims fragments només amb el cos. Les vèrtebres vuit vèrtebres 
que vam poder determinar eren totes caudals i estaven gairebé senceres (amb les facetes articulars no 
epifisades) i en connexió anatòmica.
Finalment l’esquelet apendicular estava representat per un húmer gairebé sencer dret (prox no epifisat) 
corroborant la joventut de l’animal (6-12 mesos), una extremitat distal de radi dret (no epifisat), alterat i 
amb traces d’arrels, una ulna dreta gairebé sencera també alterada, fissurada i amb traces d’arrels, un 
metacarp 2 dret (no epifisat dist.) sencer amb vermiculacions, una metacarp 3 dret (no epifisat) sencer amb 
vermiculacions, un metacarp 4 dret (no epifisat) sencer amb vermiculacions, un metacarp 5 dret (no epifisat) 
i amb vermiculacions. Els ossos del carp dret també estaven molt ben representats amb la presència del 
capitatum, el piramidal, semilunar i el trapezoide, també hi havia quatre sesamoides (dos sencers i els 
altres dos gairebé sencers), quatre falanges I senceres (dos centrals i dos laterals), quatre falanges II (dos 
centrals i dos laterals), i tres falanges III (dos centrals i una lateral).
Com a tret a destacar és que la majoria dels ossos presentaven una afectació de la superfície que vam 
descriure com una alteració en forma d’una espècie de cavitats que ens van fer pensar en un possible 
procés infecciós, però que també és podria tractar de l’acció d’algun agent post-deposicional (bactèria, 
fongs o arrels). Un 14,5% de les restes del conjunt patien aquesta afectació (15 restes). També volem 
destacar que no vam poder localitzar cap marca de tall en l’esquelet.

Finalment el reompliment (UE11103) d’argiles marrons que estava sota el paviment P-489 (reompliment 
constructiu entre Vilars I i II), va proporcionar 23 restes, de les quals 8 eren determinades, 14 no determinades 
i 1 indeterminada.
Les determinades estaven compostes per un petit fragment d’epífisi proximal de fèmur de boví, d’ovicàprid 
hi havia un fragment d’os occipital dret, una M1 inferior esquerra (+) de jove (3-9 mesos), i un petit fragment 
diàfisi de fèmur. El porc estava representat per una falange I sencera (epifisada) d’adult (a partir de 24 
mesos), i un fragment de coxal dret (coll ílium) d’un individu en estat fetal. Les espècies salvatges estaven 
representades per una cresta ilíaca dreta de llebre, i una diàfisi d’húmer dret de lagomorf.
Les restes no determinades comptaven amb catorze restes de la categoria talla petita compostes per sis 
estelles d’os llarg indeterminat, un fragment de cos de costella, un procés transvers de vèrtebra lumbar, un 
procés espinal de vèrtebra toràcica, un fragment de cos de vèrtebra cervical, i un petit fragment d’os del 
crani.
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Figura

FS-sn (UE 11097)
Sector 11/6
Sus domesticus 
Jove

Fig. 7.26 - Representació anatòmica de la FS-sn.
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           FS-sn2

Fase: Vilars II
Sector: 11/20B
UE: 11567
Taxo: SUDO
Edat: Jove adult (12-18 mesos)

A l’interior d’aquesta fossa s’hi van localitzar 8 restes de les quals 7 van poder ser determinades. Totes les 
restes eren de porc i estaven compostes per quatre fragments de crani (tots de l’os frontal), una epífisi distal 
de metàpode (III o IV, no epifisada), un mal·lèol esquerra, i un os del carp esquerra (semilunar). Les restes 
correspondrien a un sol individu subadult En cap cas s’hi va poder identificar cap marca de tall, ni l’acció 
de cap agent tafonòmic. 
Tot i lo fragmentaries que eren les restes en aquesta fossa, la presència d’una sola espècie, el fet que es 
tracti de porc (espècie que trobem en les fosses alimentàries de Vilars) i que sembli presentar una selecció 
de parts (sembla mostra el patró descrit pel tipus C de Miró i Molist (1990), fa pensar en una deposició de 
tipus ritual.
A més a més l’absència d’agents d’alteració podria estar evidenciant un enterrament ràpid de les restes i 
per tant que els ossos no haurien seguit el circuit habitual de les deixalles de consum.
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Figura

FS-sn2 (UE 11567)
Sector 20B
Sus domesticus 
Jove/adult 

Fig. 7.27 - Representació anatòmica de la FS-sn2.



599

7. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars

7.2.3 Representativitat esquelètica dels conjunts i patrons deposicionals

Pel que fa a la composició esquelètica dels diferents individus s’han establert 4 categories diferents. Tot i 
que vam intentar encabir-les en les proposades per Miró i Molist (1990) finalment vam veure que el registre 
de la fortalesa feia necessari redefinir i crear unes categories pròpies pel jaciment. D’aquesta manera tot i 
que també utilitzarem la nomenclatura A, B, C i D, aquestes no seran comparables al 100% a les tipologies 
proposades pel jaciment de Turó dels dos Pins (Miró i Molist 1990), si bé guarden alguna relació pel que fa 
a la completesa esquelètica. Tal i com mostra graficament la fig. 7.29 aquestes categories fan referència a 
la representativitat dels diferents elements anatòmics presents en cada un dels dipòsits. 

Tipus A Totes les parts de l’esquelet representades menys l’extremitat anterior dreta. En 
aquest cas pot tractar-se de tota l’extremitat o només de la mà.

Tipus B Totes les parts de l’esquelet representades sense la selecció de cap part en concret.

Tipus C Crani amb mà o extremitat anterior dreta

Tipus D Crani aïllat

UE Any zona sector Fet Tipus Fases NR NRD NRind. NMI Marques Edat

11581 2005 11 25 FS-758 A 0 1264 1164 100 2 11 J3

4508 1994 4 1 FS-263 A  I 172 157 15 2 45 JA1

4350 1991 4 7 FS-79 A I 161 158 3 1 9 J1

11672 2009 11 31C FS 1026 A I 706 141 565 1 7 JA1

3442 2007 3 14 FS-933 B II 866 577 289 3 61 JA3

6256 2001 6 13 FS-461 D II 62 34 28 2 2 JA3

6297 2007 6 13 FS-574 A II 529 459 70 1 41 JA(M)

6397 2007 6 42 FS-879 D II 4 4  1 2 J3

11097 2002 11 6 FS-sn C II 144 103 41 1 0 J

11567 2005 11 20B FS-sn2 D II 8 7 1 1 0 JA

11299 2003 11 2B FS-609 B II 620 405 215 1 19 JA(F)

4536 3209 1327 16 197

Fig. 7.28 - Descripció de les tipologies proposades per Vilars i taula d’inventari amb fosses de porc amb l’indicació 
de la tipologia a la que pertanyent.

Aquesta classificació per tipologies no preten mostrar al 100% la realitat de la distribució esquelètica78 
(per a més detall ja tenim els croquis de la fig. 7.30). El nostre objectiu es el de presentar una imatge més 
intuïtiva de l’aprofitament dels animals a nivell global. D’aquesta manera serà més fàcil detectar els canvis 
o continuitats dels patrons deposicionals per fase.
La major part dels conjunts eren del tipus A (FS-79, FS-263, FS-574, FS-578, FS-1026). En aquest cas, les 
restes apareixien les unes damunt les altres de manera caòtica, semblava més aviat un abocament d’ossos 
desarticulats que suggereix un possible consum previ de l’animal, o si més no un processament intens de 
l’esquelet. Aquesta hipòtesi també estaria sustentada per la presència de marques de tall (esquarterament, 
desarticulació i en alguns casos descarnament). Tanmateix tenim a la contra l’absència de traces de foc en 
els ossos. Cap dels conjunt presentava traces de l’acció dels carnívors fet que suggereix un enterrament 
relativament ràpid de les restes. 
Un dipòsit (DP 10414; Valenzuela 2008, 64) amb unes característiques molt similars, però en aquest cas 
sense cap marca de tall, va ser exhumat a l’habitació 102B d’Alorda Park 2a (450-300 aC). L’estudi va 
rebel·lar que es tractava d’un animal d’entre 12-24 mesos d’edat. Els ossos apareixien tirats dins una gran 
fossa sense connexió aparent. Aquest individu, al igual que passa amb els tipus A de Vilars (presentava 
totes les parts anatòmiques exceptuant tota la mà dreta).
Actualment la fortalesa només disposa de dos exemples del tipus B (FS-609, FS-93379). En aquest casos, 

78. Tant el tipus A com el tipus B pot ser que no presentin tots els ossos de l’esquelet de manera estricta, més aviat és una manera gràfica de dir que 
totes les parts de l’esquelet hi són presents, o dit d’una altra manera, que com a mínim tenim dos ossos sencers, amb entitat, que representen cada 
part de l’animal (extremitats, vèrtebres, costelles, crani, mandíbules). En aquest sentit és interessant constatar que la diferència entre el tipus A i B 
és que en el segon no es produeix la selecció d’un part concreta de l’animal. 

79. En aquest cas cal recordar que les restes de porc per unes poques restes pertanyents a dos cabres joves. De la mateixa manera aquest es l’únic 
conjunt que s’ha trobat fora muralla.
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Fig. 7.29 - Composició anatòmica, per categories, dels diferents dipòsits amb porc per fase i zona. Les taules mostren els valors bruts i en canvi les 
gràfiques expressen els valors en %.
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Fig. 7.30 - Representació anatòmica de tots els dipòsits amb restes de porc de la fortalesa dels Vilars.

VILARS II

VILARS I

4.4.1_4. Representació dels elements anatòmics de cada conjunt.

FS-sn2
sector 11/20B

FS-609 
sector 11/2B

FS-461 
sector 6/13

FS-574 
sector 6/13

FS-879 
sector 6/42

FS-79 
sector 4/7

FS-263
sector 4/1

FS-sn
sector 11/6
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i al igual que passa amb el tipus A, els ossos semblen aparèixer sense connexions anatòmiques evidents i 
amb diverses marques de tall. Tampoc s’hi van torbar marques de foc ni de l’acció dels carnívors sobre les 
restes. Totes les parts de l’animal apareixen ben representades, sense que hi hagués la selecció de cap 
part en especial. 

Alguns conjunts presenten només el cap (tipus D: FS-461, FS.879) o el cap i part d’una de les seves 
extremitats (tipus C80: FS-sn81 i FS-sn2). En aquests dos casos sembla que el consum prèvi de la pràctica 
totalitat de l’animal és més evident. En alguns d’ells s’han localitzat marques de desarticulació del crani. 
Tampoc presentaven marques de foc o de l’acció dels carnívors.

Respecte a la distribució cronològica de les diferents tipologies, és interessant la tendència documentada 
per zona i fase (fig. 7.29). La fase Vilars 0 només ha proporcionat un conjunt del tipus A. En aquest cas les 
restes estaven molt malmeses però vam poder veure que el crani s’havia partit per la meitat per aprofitar el 
cervell i que els ossos llargs estaven molt ben representats. L’única part que hi era abcent era la part inferior 
de l’extremitat anterior dreta (verue fig. 7.30). Les marques de tall estaven presents sobretot a la zona 
pelviana (sacre i coxal), crani, vèrtebres, ulna, húmer i alguna falange. La resta de l’esquelet pràcticament 
no en tenia cap. Aquest porc anava acompanyat per alguns fragments de crani d’ovella. En aquest cas 
tot i que nosaltres els hem comptabilitzat com si formessin part del conjunt, podria tractar-se d’elements 
intrusius.

Els quatre conjunts de la fase Vilars I també eren tots del tipus A. Per tant sembla que durant el període 
de la primera edat del ferro el patró deposicional és bastant homogèni, almenys per a les zones estudiades 
(zona 4 i zona 11). Tanmateix, si que hi han algunes petites diferencies segons la zona com per exemple 
que el crani es troba molt poc representat en el en els dos dipòsits de la zona 4. També sembla que ara 
hi ha una major representació de les vèrtebres i una menor representació dels ossos llargs que apareixen 
de manera més aleatòria. El que si que tenen en comú tots els conjunts és l’absència de l’extremitat 
anterior dreta (en aquesta fase totalment absent), un patró de selecció anatòmic que te una clara continuïtat 
respecte la fase precedent.
Els cojunts d’aquest moment també apareixen amb nombroses marques de processament de l’esquelet en 
tots tres casos. Les vèrtebres han estat partides per la meitat per a dividir l’esquelet en dos, i hi han diverses 
marques que suggereixen que part dels ossos haurien patit descarnament abans d’esser depositats a la 
fossa. Al no disposar de fotografies de terreny de tots els conjunts (alguns corresponen a excavacions 
antigues) no podem verificar la presència o no de connexions anatòmiques. Però si tenim en compte els 
ossos apareguts, no sembla que aquestes no hi fossin presents, exceptuant la del radi-ulna documentada 
a la FS-263. 

L’entrada a l’ibèric antic, fase Vilars II, sembla mostrar alguns canvis interessants. Per aquest moment 
disposem d’un registre més ampli, amb un major nombre de zones i una major extensió de superfície 
excavada. La diversitat deposicional augmenta presentant ara quatre tipologies diferents de dipòsits (A, B, 
C i D). 

• zona 4: no presentava cap fossa amb porc. 
• zona 6 : un dipòsti del tipus A i dos del tipus D. 
• zona 11: un dipòsit del tipus B, un del tipus C i un del tipus D
• zona 3: l'únic conjunt fora muralla que s'ha trobat era del tipus B. 

El primer que crida l'atenció d'aquesta fase és la disminució de la tipologia tipus A. Aquest fet sembla 
marcar un trecament clar entre la primera edat del ferro i època ibèrica. Al marge de les zones, i tenint 
en compte exclusivament els espais, no sembla haver-hi un patró de composició anatòmica ben definit o 
específic en funció de les característiques funcionals i/o arquitectòniques dels sectors. Però si que hi ha 
alguns aspectes interessant a comentar:

• Els espais singulars són els que presenten els tipus A i B (6/13 i 11/2) que suggereix una renuncia 
més gran i per tant un menor aprofitament del porc. Aquest fet pot estar relacionat amb alguna 
pràctica ostentatoria en que gran part de l'animal sacrificat es destinat a les divinitats. En aquests 

80. Recordem que en aquest cas el tipus C no correspon al proposat per Miró i Molist 1990, ha estat adaptat i modificat parcialment respecte la 
distribució original proposada pels autors. Els únics que corresponen als tipus purs descrits per ambdós autors són el tipus A i B.

81. En aquest conjunt també cal mencionar la presència de la cua de l’animal, com a tret característic i únic, almenys en els dipòsits estudiats a la 
fortalesa. 
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casos els ossos estan pràcticament sencers o sencers, i tot i que l'esquelet presenta traces evidents 
de processat, sembla que podria haver-hi part important del porc que encara podria mantenir parts 
de carn en el moment de la seva deposició. 

• Però a nivell general dominen ara els tipus C i D, que són els que mostren un aprofitament màxim 
de l'animal ja que només trobem dipositat el crani i com a molt part d'una de les seves extremitats. 
Aquest segon tipus de dipòsits recorden més a les tipologies identificades a la costa en que només 
hi ha el cap i com a molt els garrons de l'animal.

7.2.4 L’edat de mort i l’estacionalitat dels sacrificis: una escena habitual de principis 
d’hivern

L’estacionalitat dels sacrificis permet veure si les edat de mort s’inscriuen dins d’unes pautes concretes o 
no. Això pot ajudar a veure si els sacrificis podrien estar relacionats amb els calendaris agrícoles (patrons 
molt homogènies en moments determinats de l’any) o podrien tenir altres motivacions de determinació 
més incerta (espectres més aleatoris que podrien correspondre a refaccions d’espais o a un esdeveniment 
concret com per exemple una unió matrimonial o altres).
El càlcul s’ha dut a terme partint del calendari proposat per Columel·la (veure fig. 7.31), ja que tot i la 
distància cronològica entre la seva elaboració i els períodes aquí analitzats, en definitiva no deixa de ser la 
realitat més propera en el temps. 
Les distribucions s’han establert per fases i mostren diferents tendències que semblen estar relacionades 
amb l’evolució cronològica de la fortalesa.
De la fase Vilars 0 no disposem de suficients dades, però quan entrem a l’últim tram de la primera edat 
del ferro (Vilars I) la cosa comença a canviar. En aquest cas, la major part dels sacrificis se situaven entre 
finals de primavera i els dos primers mesos d’estiu, exceptuant un cas en que el sacrifici s’hauria practicat 
a finals de tardor. 
L’ibèric antic (Vilars II) sembla que estableix unes pautes més homogènies, els individus sacrificats tenen 
la mateixa edat (òptim carni als vols de l’any) exceptuant un cas en que l’animal és més jove (no arribaria a 
l’any). Si establim les mitjanes de les forquilles obtingudes, veiem que la majoria dels individus se situen a 
finals de tardor i principis d’hivern.

Les distribucions dels moments de sacrifici descriuen diverses tendències a destacar (veure fig. 7.31).

• Independentment de la fase, i si tenim en compte la totalitat dels conjunts, veiem que més de la 
meitat de les sacrificis (55%) corresponen a finals de tardor i principis d'hivern. En concret la mitja 
s'ha establert al més de novembre, un més clau en el calendari agrícola (veure fig. 7.32) ja que 
coincideix amb la sembra del blat. 

• Aquesta tendència és clarament homogènia en entrar a la fase Vilars II on el 83,3% dels sacrificis 
de porc es fan a finals de tardor, i només un a finals de primavera.

• La resta de fases presenten dinàmiques diferents de manera que durant la fase Vilars I els sacrificis 
es produeixen principalment durant els mesos d'estiu (50%) però també tenim un cas a finals de 
tardor (25%) i un altre a finals de primavera (25%). Per tant la variabilitat és major.

• De la fase Vilars 0 només disposem d'un dipòsit i per tant no ens permet descriure cap tendència 
més enllà de dir que el sacrifici s'hauria produït durant els mesos de primavera. 

Si unim les dades de l'estacionalitat amb les de la composició esquelètica dels individus i el context 
d'aparició de les fosses ens permet constatar a nivell global que si que que es produeix una pauta molt 
concreta en entrar l'ibèric ple. En aquest moment sembla que els sacrificis estiguin més subjectes a les 
exigències estacional que a les refaccions o reparacions dels espais (veure apartat 7.1.4). En aquest sentit 
tot i que el sacrifici podria tenir algun vincle amb l’espai on s’ha dipositat, la motivació central del sacrifici 
podria transcendir l’espai domèstic i formar part d’un esdeveniment col·lectiu que impliques els diferents 
membres de la comunitat com podria ser una festa relacionada amb el moment de la sembra del blat. En 
aquest sentit ens ha semblat interessant avaluar quin ha estat el paper que aquest animal ha jugat en les 
societats humanes al llarg del temps i recollir totes aquelles pràctiques i rituals que han tingut com a acte 
central el sacrifici i consum d’aquest animal.
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(A dalt) Representació gràfica dels percentatges de conjunts apareguts en cada estació de l’any.  (A baix) Calendari dels sacrificis dels porcs dels 
diversos dipòsits trobats a la fortalesa dels Vilars. El moment de sacrifici s'ha establer a partir de la mitja de la forquilla d'edat de cada individu. 

D'aquesta manera podem tot i que no ens permet afinar el mes exacte, si que podem saber en quina època es va fer. 
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1. FS-758 J3 9-12 mesos Vilars 0
2. FS-79 J1 6 mesos Vilars I
3. FS-263 JA1 12-15 mesos Vilars I

5. FS-sn J 9-12 mesos Vilars II
4. FS-1026 JA1 12-15 mesos Vilars I

6. FS-461 JA3 15-18 mesos Vilars II
7. FS-574 JA3 15-18 mesos Vilars II
8. FS-879 J3 9-12 mesos Vilars II
9. FS-609 JA3 15-18 mesos Vilars II
10. FS-sn2 JA3 15-18 mesos Vilars II
11. FS-933 JA3 15-18 mesos Vilars II

      fet                       edat                       fase

Fig. 7.31 - (A dalt) Representació gràfica dels percentatges de conjunts apareguts en cada estació de l’any. (A baix) Calendari dels sacrificis dels 
porcs dels diversos dipòsits trobats a la fortalesa dels Vilars. El moment de sacrifici s'ha establer a partir de la mitja de la forquilla d'edat de cada 

individu. D'aquesta manera podem tot i que no ens permet afinar el mes exacte, si que podem saber en quina època es va fer.
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AL CAMP CONREUS (secà)
Disminució al mínim de l'activitat vegetal.                Aplicació de fertilitzants.

Preparació de la terra per als cultius de primavera (blat 
de moro, alfals, etc.

Llaurat dels trossos inactius (paràsits).

Posar fems. Sembra d'ordi pàmola.

Preparar cultius de primavera.

Adobar terres.

Gran activitat: cura dels conreus de cereals. Generalització de la sembra a les prades de blat de moro 
(abans de juliol), farratges (alfals), remolatxa i cigrons.

Inici de la sembra de primavera.

Plujes i temperatures suaus. Desenvolupament dels cereals (nitrogenar amb fems).

Combatre les males herbes. Generalització de conreus de primavera: blat de moro, 
remolatxa i cànem.

Sembra d'alfals.

Comença la sega dels ordis i farratgeres. Sembra de blat de moro, cànem, remolatxa i tabac.

Combatre plagues i malalties. Aixarcolar (treure males herbes dels sembrats).

Gran activitat de collita de cereals. Sembra de blat de moro de rostoll i adobament (del blat 
de moro plantat abans).

Final de la sega i batuda. Collita de tots els cereals.

Sembra del blat de moro.

Regar.

Adobs de cobertura.

Preparació de la sembra. Inici de la collita del blat de moro i tabac

Llaurat dels camps de rostoll sembra de naps i patates.

Labors i preparació de la sembra. Continua la sembra anterior.

Continua el llaurat dels camps de rostoll. Collita de blat de moro, plates tèxtils i tabac.

Labors i adobs Comença la plantada de cerals (si plou).

Acaba la sembra i neixen els primers sembrats. Acaba la collita de l'alfals i del blat de moro.

Sembra del blat.

Disminueix molt l'activitat. Colllita de remolatxa i patata.

Llaurada amb el brabant. Sembra de l'ordi i la civada.

Fig. 7.32 - Calendari Agrícola.
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7.2.5 La significació del porc en les societats rurals

La història del porc està íntimament lligada a la de l’home, tant que seria impossible imaginar el 
desenvolupament de les civilitzacions neolítiques sense la participació dietètica d’aquest animal, que per 
les seves característiques el van fer ideal per a cobrir les necessitats d’aports de proteïnes i grasses a la 
població.
Per molts estudiosos de la cultura i el folklore català el porc és un animal totèmic, relacionat amb la gratitud 
de que tot el que ens dona no deixa deixalles. Potser aquesta percepció és la que a determinat el seu rol 
alimentari i simbòlic en moltes cultures al llarg del temps. Per a il·lustrar la seva significació ens hem servit 
de diversos exemples sorgits d’estudis etnogràfics, antropòlogics i arqueològics. L’objectiu d’aquest apartat 
no és ni el d’oferir una visió diacrònica de la concepció d’aquest animal, ni el d’establir comparacions 
directes amb el nostre context d’estudis. El que volem és aportar exemples que permetin visibilitzar com 
s’ha gestionat i consumit aquesta espècie al llarg de la història de la humanitat. En aquest sentit els 
exemples saltaran en el temps i l’espai mantenint com a eix vertebrador del discurs el ritual de sacrifici 
d’aquest animal.

Els estudiosos del folklore català (p.e: Joan Soler i Xavier Fabregas) han presentat la tradició de menjar 
porc, per Sant Antoni i per Nadal (solstici d’hivern), com la reminiscència d’una creença primitiva i pre-
cristiana que considerava el porc com l’esperit del gra en forma d’animal. En aquest cas es veia en la figura 
de Sant Antoni Abat el relleu de l’antiga divinitat protectora dels porcs, figura de l’esperit del gra (Soler 
1998, 589). La representació iconogràfica d’aquest sant (veure fig. 7.33) presenta certes semblances amb 
les terracotes púniques que representaven a la deessa Demèter. Aquesta, al igual que passava amb Sant 
Antoni, se solia representar amb un porquet a les mans82. La relació entre Demèter83 i les ofrenes de garrinets 
es confirma a partir de nombroses representacions iconogràfiques (Bevan 1986) així com pels estudis de 
santuaris dedicats a aquesta deessa (p.e: Jarman 1973, Hägg 1998). Ella era la que s’encarregava de 
controlar les estacions i en el món grec es considerava que havia ensenyat a la humanitat les arts de 
l’agricultura (sembrar, llaurar, recol·lectar, etc). Això va provocar que fos especialment popular entre les 
comunitats camperoles. Aquest ritual va tenir continuïtat fins a època romana on encara se sacrificava una 
truja a Ceres84 en motiu de la mort d’algun familiar per a purificar la casa.

a b c

 
Fig. 7.33 - a-b: figueretes púniques en terracota de la deessa Demèter portant un porquet a les mans; 

c: figuereta de Sant Antoni Abat acompanyat d’un porquet.

Durant el ritual de boda grec se sacrificava, com a víctimes preferents, porcs albidents, constatant-se una 
relació evident entre les bodes i aquesta espècie (Espejo 1995, 153). Aquesta preferència també s’ha 
pogut veure en el món gal, on el porc (i l’ovella) eren presents en practiques col·lectives i celebracions de 
banquets (Méniel 2001).

82. Alguns exemples més propers els tenim en terracotes púniques o altrament anomenades “figuracions planes de tipus sicilià”, torbades a la Cova 
santuaris púnica de Es Culleram d’Eivissa. Aquestes eren terracotes fabricades en serie destinades als fidels que visitaven el temple. En aquests 
exvots apareix un tipus de representació idèntica a lla de les figuracions de Demèter i Koré fabricades a les colònies gregues de Sicília (Morales 
Pérez 2008, 21).

83. En la mitologia grega, Demèter o Demetra (en grec Δημήτηρ o Δήμητρα, «deessa mare» o potser «mare distribuïdora», de l’indo-europeu 
*dheghom *mater ) és la deessa de l’agricultura, substància pura de la terra verda i jove, vivificadora del cicle de la vida i la mort, i protectora del 
matrimoni i la llei sagrada.

84. En la mitologia romana s’associava a Demèter amb Ceres. Quan es va donar a la deessa una genealogia, es va dir que era filla de Crono i Rea, i 
per tant la germana gran de Zeus.
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celebració de l’any nou o el traspas de poders, d’un cap o d’un sacerdot, on l’eix principal del ritual és 
l’oferiment als esperits, a través del sacrifici, d’un porc i el posterior consum col·lectiu de l’animal entre els 
assistents. En moltes de les tribus amazòniques (p.e: Yanomami i Korowai) la matança d’un porc és un acte 
excepcional i exclusiu d’actes relacionats amb la visita d’un invitat important o d’una festivitat i/o celebració 
senyalada. El consum de carn d’aquest animal, així com el consum de carn en general, es considera un 
menjar de luxe, una delicatessen que es reserva només per a ocasions especials. 
Actualment encara hi han moltes zones rurals de diverses cultures que preserven el ritual de la matança del 
porc (veure figures de 7.34 a 7.37). Entre els països on aquesta tradició es troba més arrelada cal destacar 
Croàcia i Sèrbia, on es coneix amb els noms de kolinje, prašćina, svinjokolj, svinjokolja o svinjokolje, 
Hongria (disznóvágás), la República Txeca (zabijačka), Eslovàquia (zabíjačka), Itàlia (maialata), Eslovènia 
(koline), Espanya (matanza) i Portugal (matança), així com Grècia, Romania i Moldàvia. També era, i és, 
una activitat tradicional a la Catalunya rural, al País Valencià i a les Illes Balears on en la majoria dels casos 
va acompanyada de festes o celebracions col·lectives.
Però el consum d’aquest animal pot anar més enllà de revestir un acte social i convertir-se en un símbol 
de distinció d’una comunitat. Per exemple, a la Índia actual l’acte de menjar carn de porc ha esdevingut 
un símbol identitari per la tribu dels Mandi. Els cristians de Bangladesh que constitueixen una minoria que 
no arriba a al 0,1% de la població es distingeixen de la majoria musulmana, que te prohibit menjar la carn 
del porc, a través del consum d’aquest animal. D’aquesta manera menjar porc es converteix en un símbol 
(religiós i cultural) cristià d’identitat.
Alguns dels exemples exposat més amunt semblen tenir diversos punts en comú tot i la diversitat cultural 
i la distància en el temps. En tots ells el sacrifici del porc sol estar vinculat a rituals provistos d’una forta 
carrega social. A més aquests activitats se solen dur a terme en motiu de festivitats o cerimònies destinades 
a crear o enfortir vincles socials, polítics i culturals, a la vegada cobreixen i garanteixen les necessitats 
alimentàries de les comunitats que les practiquen.
D’aquesta manera també hem vist que el consum de carn de porc transcendeix l’espai domèstic, practicant-
se en molts altres llocs com espais col·lectius (places, santuaris i edificis polivalents) i necròpolis (Méniel 
2005, 9). 
En la dimensió antropològica, la matança d’aquest animal es percep com una tradició familiar de caràcter 
festiu en la qual es fa una matança domiciliària que antigament servia per a la provisió anual de derivats 
carnis (Fabregas 2010). Altres autors van més enllà i afirmen que en un context preindustrial tot animal que 
es cria exclusivament per a la carn esdevé un article de luxe86 (Harris 1997, 45). En aquest sentit el porc és 
un be en si mateix i tan sols te valor un cop mort.
En tot cas, i a diferència del que passa amb altres espècie, el porc ha tingut un rol molt pautat dins la 
comunitat tant per les seves característiques físiques com per qüestions de tipus conductual. Potser és 
per aquest motiu pel qual hem pogut trobar nombroses referències etnogràfiques i antropològiques sobre 
pràctiques rituals on l’acte central és la matança del porc. Però la informació recopilada no va fer més que 
portar-nos a fer-nos més preguntes com ara:

• Que suposa matar un porc per una comunitat?
• Quins són els processos que es desencadenen un cop l'animal és mort? 
• El ritual s'acaba amb el sacrifici de l'animal?

És evident que pel que fa les comunitats prehistòriques hi ha molts aspectes simbòlics i culturals que se’ns 
escapen. Tanmateix l’experiència ens diu que l’esfera de lo ritual no és aliena a l’esfera de lo terrenal. No 
hem d’oblidar que en última instància tots aquells actes ritualitzats responen a qüestions pràctiques i a 
necessitats socioeconòmiques i/o subsistencials d’una comunitat. Per aquest motiu ens unim a la insistència 
d’alguns autors (p.e: Criado 2006; Cabrera 2010) quan parlen de la necessitat de produir interpretacions 
objectivables i contrastades que s’expliquin des de dins del propi horitzó al qual pertany el fenomen, en 
comptes de basar-se en la subjectivitat de l’interpret. Aquest gir en els plantejaments postprocessuals 
demostra fins a quin punt es fa imprescindible acceptar l’existència de certs components capaços de 
generalitzar i establir connexions entre cultures diverses a través del temps i l’espai, per a poder entendre 
la historia humana i produir coneixement científic, en el present, sobre el passat. En el mateix sentit es fan 
necessaris per a possibilitar una comparació transcultural en el camp de les practiques rituals o simbòliques. 
D’aquesta manera, pensem que és possible inferir alguns aspectes de les motivacions d’aquests actes a 
partir de l’estudi de comunitats amb uns perfils econòmics similars, partint de la base de que hi ha certs 
comportaments relacionats amb les necessitats de la comunitat i amb la voluntat d’incidir en els elements 
naturals o l’entorn que poden haver-se succeït en . 
Els exemples exposats anteriorment mostren algunes pautes comunes pel que fa a la percepció i simbolisme 
86. Marvin Harris posa l’exemple del tracte preferent que rep aquest animal en les zones més àrides del pròxim orient i l’antic Egipte. Aquest es 
atribuït a les dificultats ecològiques de la seva cria, que la faria una espècie gairebé exclusivament destinada als rics i nobles (Harris 2009, 102).
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Fig. 7.34 - Recerca etnogràfica sobre el ritual de la matança del porc (documents gràfics): 1. fotografies i muntatge d’Enric Cirera (extret de: www.
enricsirera.blogspot.com); 2. Matança del porc a Sant Quirze, anys 30 (extret de: www.elniudelamussola.com/?cat=1); 3. Matança del porc al 

berguedà (extret de: www.bergactual.com/2010/09/15/la-biblioteca-de-puig-reig-mostra-la-transformacio-del-bergueda-al-segle-xx).

1

1. fotografies i muntatge d’Enric Cirera (extret de: www.enricsirera.blogspot.com); 2. Matança del porc a Sant Quirze, anys 30 (extret de: www.elniudelamussola.com/?cat=1);
3. Matança del porc al berguedà (extret de: www.bergactual.com/2010/09/15/la-biblioteca-de-puig-reig-mostra-la-transformacio-del-bergueda-al-segle-xx) 

2

3
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Fig. 7.35 - Recerca etnogràfica sobre el ritual de la matança del porc (documents gràfics).

1. Meré de los Llanos (Astúries); 2. Matança del porc a Moià ( ; 3. Matança del 
porc a Camprodon any 1979 (extret de: www. pmssttt.blogspot.com); 4. Matança 
del porc senglar (Alforja, 1964) fotografia de Jordi Olive (extret de: 
www. assumptesdedisseny.com/jos/index.html#14); 5. Matança del porc a 
Prullans (extret de: www. prullans.ddl.net/album.php?id=596&id_seccio=797); 
6. Procés de cremació dels pels de la pell, abans de començar a esquarterar 
l’animal, a la zona de Castelló. Normalment es fa i és feia amb argelagues 
(extreta de: http://patrimoni.uji.es/recursos/); 7. Estris utilitzats durant la matança, 
el posterior processament de l’animal i la preparació de la carn per a esser 
conservada tot l’any. Tot i que són estris més actuals deixen entreveure la 
complexitat i la multiplicitat de processos i eines que intervenen en aquesta 
activitat econòmica i  social (extret de la mateixa pàgina web anterior).

2

3

1

4
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Disznóvágás (Hongria)

Disznóvágás (Hongria)

Disznóvágás (Hongria)

Disznóvágás (Hongria)

Koline (Eslovènia) Koline (Eslovènia)

Kolinje (Croacia Sèrbia) Kolinje (Croacia Sèrbia)

Fig. 7.36 - Recerca etnogràfica sobre el ritual de la matança del porc (documents gràfics).
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Altres exemples més actuals i procedents de la 
disciplina antropològica, ens allunyen del context 
mediterrani i europeu, per transportar-nos al 
sud del pacífic. A les illes Melanèsies les tribus 
horticultores, que residien en aldees, donaven 
un gran valor als porcs. Per ells eren animals 
sagrats que se sacrificaven als avantpassats 
i que es consumien en ocasions importants, 
com per exemple, bodes i/o funerals. En moltes 
tribus s’havien de sacrificar per a declarar la 
guerra o per firmar la pau (Rappaport 1967). 
Cada subgrup local dels maring (Cordillera 
Bismarck, Nova Guinea) celebrava un festival 
de porcs amb una mitja d’un cop cada dotze 
anys (Rappaport 1967). Aquest esdeveniment 
s’anomenava Kaiko i consistia en diversos 
sacrificis a petita escala i un sacrifici massiu 
final. Durant aquest ritual gran part de la carn es 
distribuïa entre els parents polítics i aliats militars 
que eren invitats a participar a les festes al llarg 
de tot l’any. Els Maring utilitzaven conscientment 
el Kaiko com una ocasió per a recompensar als 
seus aliats per la assistència anterior i guanyar-
se la seva lleialtat en futures hostilitats. Altres 
tribus tailandeses, per exemple els Lisus85, 
també tenen ceremònies especials com ara la 
85. Per a un major aprofundiment sobre aquest ritual de sacrifici 
als esperits consultar aquest enllaç: http://tailandiaturismo.com/
category/sociedad/tribus/.

Matanza (España)

Matanza (España)

Yanomamis (Sierra Parima, Amazonia)

Zabijačka (R.Txeca)

Salgado-tribuKorowai

Fig. 7.37 - Recerca etnogràfica sobre el ritual de la matança del porc (documents gràfics).
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d’aquest animal. Aquest fet sumat a algunes dades aportades pels treballs etnogràfics87 sobre la pràctica 
de la matança del porc a algunes de les comunitats rurals catalanes ens hauria d’ajudar a sumar tota una 
sèrie de dades que ens ajudessin a penetrar, i en certa manera empatitzar, en els motius que van motivar 
la creació dels dipòsits de la fortalesa dels Vilars.
Els principals punts que ens van cridar l’atenció d’aquesta pràctica, i que podem posar en relació amb les 
dades obtingudes del registre material de la fortalesa són:

• L'estacionalitat dels sacrificis
• Les motivacions de l'acte
• Espais en els que es desenvolupa el ritual
• L'aprofitament de l'animal i els porcessos de conservació de la carn
• El treball col·lectiu que porta implicit el sacrifici tant pel que fa a l'elaboració, com a la preparació, 
distribució i posterior consum de part dels seus productes. Tot plegat afavoreix que desenvoquin en 
rituals destinats clarament a la cohesió social. 

Tradicionalment la millor època per fer la matança era, i és, l’hivern quan calia carn fresca per les celebracions 
de Nadal (solstici d’hivern )88 i quan les activitats a les granges es veien molt reduïdes havent passat ja 
l’època de les collites. En molts llocs l’11 de novembre, dia de Sant Martí, era un dels dies preferits per la 
matança, d’aquí ve la dita popular “A cada porc li arriba el seu Sant Martí”. La selecció D’aquest moment 
de l’any era una qüestió merament pràctica, ja que el fred afavoria la dessecació de la carn i la conservació 
dels productes elaborats que es consumirien durant tot l’any. La matança del porc, també anomenada 
actualment “lo Mandongo”, és una de les festes que antigament es celebrava a la majoria de cases.
Joan Amades especula sobre quina es la millor època per a efectuar la matança, inicis entre l’octubre o el 
desembre. En aquest darrer cas afirma que es tractaria d’un esdeveniment, relacionat, en el món rural, amb 
la festivitat de la sembra, tal com es costum també en molts pobles nòrdics. Antigament i fins no fa gaire les 
festes de la matança del porc durava entre dos i tres dies.

“Encara ens en parla la parèmia quan ens diu: “Durar tres dies, com la mort del porc”; refrany que un sol emprar per qualificar 
una cosa d’efímera.(...) Les cases importants mataven tres o quatre porcs i encara més. Per la Ribagorça hi havia cases 
que mataven àdhuc un bou. Entre gent de muntanya hom judicava de la importància de les cases pel nombre de porcs que 
mataven” (Amades 2003b).

“Abans, les matances duraven tres o quatre dies, ho conta, no massa bé l’Arxiduc i, magistralment, el canonge Antoni Maria 
Alcover. Congregaven parents, amics i veïnats -els quals, després, havien de tornar la convidada i el «present», que solia ser 
un tros de llom- de tal manera que l’època de les matances, tardor i hivern, marcava fites en el calendari, de feina, de sopars, 
de relacions, entorn de la matança del porc. Les matances d’abans tenien aquests rituals molt ben establerts. Les matanceres 
i els matancers aparellats amb el seus davantals, no aturaven en tot el dia, mentre la intendència anava subministrant els 
queviures corresponents” (Picorell 2005).

En aquesta època tothom a la granja, mas o alqueria prenia part a l’activitat. En realitat un cop mort l’animal 
es quan començen i es desencadenen tot un seguit d’activitats pautades i processos que portaven, i porten, 
molt d’enrenou a la casa. Encara avui dia en tot el ritual es manté un divisió de gènere molt marcada, on els 
homes s’encarreguen del sacrifici de l’animal i l’esquarterament primari, mentre que les dones són les que 
netegen, descarnen i preparen la carn convertint-la en productes elaborats, aptes per al consum.
També cal destacar que totes les persones entrevistades parlen de la figura del matador, una persona que 
no te perquè formar part de la comunitat o del grup que està celebrant el ritual, però que es contracta com 
a especialista per a sacrificar l’animal i en alguns casos inclús fer el primer processat de la carcassa.

87. Per documentar-nos sobre aquesta pràctica a la plana occidental s’ha realitzat una petita recerca, a partir de fonts orals, entrevistant a algunes 
persones dels pobles del Segrià que encara practiquen la matança del porc. Dos dels sis enquestats van comentar-nos que encara realitzaven la 
matança en dos dies. El primer dia és matava l’animal i és feia l’esquarterament primari. D’aquesta manera es deixava reposar la carn, ja que segons 
ells això feia que al dia següent fos més tendra. Degut a que actualment és il·legal matar el porc en àmbit domèstic totes les cites i referiments a les 
informacions extretes d’aquestes trobades i enquestes preservaran en tot moment l’anonimat de les persones entrevistades. Complint la seva voluntat 
i per respecte total a la seva intimitat ens referirem a elles a partir de les seves inicials.

88. Hi ha una relació directa entre les dates de les festes populars i aquestes dates singulars. Eren festes paganes celebrades des de temps primitius 
(sobre tot els dos solsticis) on es feien diverses celebracions rituals. Posteriorment la religió catòlica s’hi va adaptar: Nadal al solstici d’hivern, Sant 
Joan (fogueres) al solstici d’estiu.
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Es fa a primers de desembre. De sempre cada veí mata el seu porc amb l’ajut de veïns i afins. Per matar-lo es necessiten uns 
quants homes per agafar les potes i la cua, també l’escorxador o matachín, i una dona per recollir la sang. Primer de tot se 
subjecta el porc amb un ganxo de ferro per la papada. L’estiren sobre un banc i allà l’escorxador el mata. La dona subjecta 
una palangana a on recull la sang i la remena per tal que no coaguli.

Després de mort se socarrima amb falgueres, herbes, eucaliptus o palla i amb l’ajut d’uns jorcadinos . Després es renta amb 
aigua bullint i es raspa amb ganivets i teyones. Quan ja és net, s’obre per treure’n el ventre i després es desentrelliza, que és 
separar el greix dels budells; llavors es penja d’una biga. De la mantellina se separa un tros per fer els botifarrons (morcillas); 
l’altre tros de la mantellina es posa a la sopa de fetge perquè estigui més suaveta. La tripa es porta al riu per rentar-la i fer 
després els xoriços. Amb la part més gruixuda es fan els botifarrons que duen llard, sang, entrelliz, sal i ceba, tot allò dins 
d’un duernu o millor una duerna de fusta. Llavors és quan es fa la sopa de fetge, que és pa, fetge del porc, pimentó picant i 
pebrot; per acompanyar-lo, borona de llar. De postres, quesu podre. A l’endemà se escuartera el porc; s’escull el sagí de la 
carn. El sagí es trinxa i es posa a desfer amb calor per aconseguir la llard, i s’hi afegeixen pomes. La carn es pica per fer-ne 
els xoriços, s’adoba amb all, sal i pebrot i es deixa en adob un dia. A l’endemà s’emboteixen els xoriços. Es pengen i es fumen 
per assecar-los.

Després d’esquarterat el porc, queden els pernils, els braons, las tablas, la papada, l’espinada. Tot això es fa salar en un 
duernu. El llom s’adoba i es penja per assecar-lo. Del que resta de la untaza, després de rebregar-la per treure’n llard, s’en 
diuen turruyos89” (Javi, font oral, http://mere.webcindario.com/Catal%E1n.htm).

Pel que hem pogut observar a partir de matançes actuals, el sacrifici se sol fer o bé en un espai obert o en 
un cobert tancat, però ampli, amb espai suficient per a poder esquarterar l’animal comodament. El lloc on es 
treballa la carn normalment es troba molt proper al lloc del sacrifici essent un lloc semi-cobert o cobert amb 
presència de grans olles amb aigua bullent per a poder preparar la carn per a fer els bulls, però sobretot per 
a facilitar les tasques de separació de l’os de la carn (fig. de 7.38 a 7.40).

“Per matar i torcejar el porc es feia a la plaça del poble (espai a l’exterior i d’ús col·lectiu, masculí) i quan teníem els trossos 
més petits els entràvem a la casa (espai domèstic, femení) on les dones començaven a preparar la carn en grans taules on 
separaven la carn dels ossos” (Sergi, font testimoni oral, Urgell).

Els productes carnis es dividien entre els es que calia menjar aviat, i els que eren per conservar per a 
consumir durant la resta de l’any com els embotits o els fumats. 
Als inicis de les matances, i tal i com succeïa amb altres fonts de proteïna, incloent la caça, la carn es feia 
malbé si no es mantenia o es conservava en les condicions adequades. 
Per evitar els seu ràpid deteriorament i conservar la carn es podien practicar multiplicitat de tèncniques 
entre les que cal destacar l’adobat, l’assecat, el fumat, el confitat90 o la salaó91. 
Aquestes tècniques ancestrals s’utilitzaven per preservar tant la seva carn com els productes càrnis derivats, 
i moltes d’elles es segueixen utilitzant actualment no tant per la necessitat de mètodes que assegurin la 
conservació, sinó per les qualitats organolèptiques intrínseques al propi tractament. Sense saber-ho, i a 
través de l’experiència, la carn es conserva en sal, espècies i pebre o a través de l’acció del fum provocant 
una disminució de la quantitat d’aigua, inhibint d’aquesta manera el desenvolupament de microorganismes 
indesitjables. Ja llavors, l’instint de supervivència era un detonant de processos relacionats amb la seguretat 
dels aliments que es consumien. 

89. Vocabulari del text: Borona: Pa de blat de moro; Duernu: Recipient de fusta, gran i de forma rectangular. La duerna encara és més gran; Entrelliz: 
Greix dels budells; Jorcadinos: Pal llarg acabat en dues puntes; Mantellina: Capa de greix que cobreix els pulmons del porc; Papada: La carn i el 
greix del coll del porc; Quesu podre: Formatge de Cabrales; Tablas : Part lateral del porc entre la pota del davant i la del darrere; Teyones: Teules 
grans; Turruyos: Llardons; Untazas: Capes de pell i greix de porc d’on es treu el llard i els llardons; Untu: Llard / sagí.

90. Una vegada realitzada les diferents elaboracions de les parts del tocino una de les pràctiques més habituals era la de posar-les amb tupina 
“conservació amb oli”. Encara moltes cases de poble del Segrià conserven grans tupines d’oli en terrissa de les que feien servir els nostres avantpassat 
per conservar la carn de la matança durant tot l’any. Segons alguns dels testimonies que hem pogut recollir, citem aquí el de Genoveva Soler de 85 
anys i resident Benavent de Segrià: “posàvem les llonganisses amb un filet dins de la tupina de manera que tota la carn havia d’estar recobert-ta per 
l’oli, abans és coïa una mica la carn però. Has de pensar que quan trèiem la carn al cap de setmanes o mesos estava tendra i fresca com el primer dia!”.

91. La carn de porc no s’ha de consumir sempre fresca ja que és presta a la salaó. Els indicis arqueològics d’aquest tipus de preparació s’han 
mencionat molt sovint en els texts antics (Méniel 2001). Alguns vasos que contenien ossos de porc, a Bâle i a Roanne, són segons Méniel restes de 
salaons abandonades in situ per causes desconegudes (Méniel 2005, 9).
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“El salat és un procés complex i fa falta molta sal, que és cara. Com a alternativa tens el fumat o el confitat. El confitat primer 
s’ha de fregir i després es posa en una tupina d’oli “ (Sergio, testiomoni oral, Segrià).

“Abans fèiem pernils però era massa feina, ara desossem tota la carn de les extremitats per a fer llonganisses (...) els peus 
del porc els tallem per la meitat i els posem en sal, sense bullir-los prèviament, per a conservar-los durant tot l’any” (Nadir, 
font oral, Segrià).

Totes les qüestions funcionals i pràctiques del ritual semblen revestir-se amb un toc festiu en que el treball 
i el gaudir de la companyia i l’ajuda mútua entre els assistents culmina amb una celebració col·lectiva en 
forma d’àpat (fig. 7.40). Això garanteix el consum col·lectiu i la redistribució de part dels productes elaborats 
al llarg de la jornada i suposa recollir els fruits de la inversió anual que ha suposat el manteniment del garrí. 
La matança del porc resultava una gran festa per a la família i les amistats. Tot i que actualment, l’objectiu 
de la matança no té el component de necessitat alimentària, com fa uns anys, es continua la tradició fent 
de la matança un dia especial.

Sonkák (Hongria) Zabijačka (R.Txeca)

Disznóvágás (Hongria) Disznóvágás (Hongria)

Fig. 7.38 - Recerca etnogràfica sobre el ritual de la matança del porc i la preparació més habitual de les diferents parts, en l’actualitat.
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fig. Els diferents moments de la matança del porc a la població de Villabona (   ). En aquest cas es va sacrificar un porc i es va comprar alguna 
part aïllada d’un d’un parell de porcs més. Després dels processos de preparació i  va haver un consum col·lectiu tant dels participants en les 

tasques de preparció com de coneguts i invitats a l’esdeveniment.

Fig. 7.39 - Els diferents moments de la matança del porc a la població de Villabona ( ). En aquest cas es va sacrificar un porc i es va comprar 
alguna part aïllada d’un d’un parell de porcs més. Després dels processos de preparació i va haver un consum col·lectiu tant dels participants 

en les tasques de preparció com de coneguts i invitats a l’esdeveniment.
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Fotos extretes de “La matança del porc a la barraca
de l’Aldric (Manresa)” (www.jovitamontagut.blogspot.com)

1. Romanalles
Definició:  Allò que d’una cosa roman en un lloc després 
d’haver-ne tret una gran part.

Aquesta és la imatge “icona” que ofereixen els
participants de la matança. 
Això és  el que queda de l’animal un cop
s’ha acabat de processar l’esquelet i s’ha extret
tota la seva carn. Normalment el cap es bull per 
facilitar l’extracció de la carn, i com veiem a la 
fotografia no han quedat traces evidents del seu
processament.

2. Bulls
El bull és un producte gruixut que s’emboteix en 
l’intestí gros del porc. 
Sobre l'orígen del nom hi han opinions diferents. 
Alguns diuen que el nom "bull" ve d'el nom llatí per
butifarra botulu. Altres afirmen que com que els seus
components són la llengua, i altres òrgans interns 
que costen més de coure,  antigament es feien bullir 
en una olla a foc fort i amb el primer "bull" abans de
 fer els embotits.
(per a més informació consultar 
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/76832/)

3. Embotint
Preparació de la carn amb pebre i sal, que 
posteriorment semboteix a l’interior de l’intestí 
del proc. 

4. Botifarres i fetge
Un cop s'ha acabat la preparació anterior 
es penja i es deixa assecar a la carn. Aquests 
processos es duen a terme a finals de tardor, 
principis d'hivern precisament perquè el fred 
és el que afavoreix un assecat òptim de la carn. 
Quan aquesta està seca es pot conservar durant 
tot l'any.

5. Celebració
Aquest era fins no fa gaire un fet important en les
diverses comunitats rurals,  no només per a 
l'economia domèstica, sinó per la seva significació 
social. Les famílies i/o els convidats es reunien per la
 matança i en compartien el benefici. 
Al final del dia i després dels diversos processos 
laboriosos de preparació i elaboració de la carn, 
sempre se sol culminar amb una celebració que 
aplega a tots els participants per a gaudir  
col·lectivament dels productes obtinguts.

Fig. 7.40 - Fotos extretes de “La matança del porc a la barraca de l’Aldric (Manresa)” (www.jovitamontagut.blogspot.com).
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7.2.6 La presència de dipòstis de porc en els territoris límitrofs 

Els paral·lels d’aquest tipus de diposits són molt escassos al territori català, tot i que n’hem torbat alguns 
exemples a la costa catalana i al llevant peninsular (veure fig. 7.31):

Alorda Park (Calafell): Els exemples més propers els trobem al jaciment d’Alorda Park on han aparegut 
quatre dipòsits amb restes de porc (Valenzuela 2005; Valenzuela 2008a, Valenzuela 2008c) (veure 
fig.7.43). En aquest jaciment, i a diferència del que passa amb les ovelles, els porcs i els gossos es 
dipositen gairebé sencers (Valenzuela 2008c, 157) també a l’interior dels espais domèstics. Els conjunta 
estaven compostos un individu d’entre 6 i 9 mesos (DP10108) amb totes les parts anatòmiques 
representades (crani, mandíbules, mambres anteriors i posteriors, esquelet axial), excepte els ossos 
del carp i les extremitats inferiors de les potes (metàpodes i falanges abcents) (Valenzuela 2008, 147). 
Els diposits DP 8434 i DP 10393 també corresponien a dos individus jove/adults amb practicament tot 
l’esqulet sencer menys les extremitats inferiors de les potes (Valenzuela 2008, 156). I finalment volem 
destacar especialment el diposit (DP 10414) localitzat a l’edifici AB que estava compost per un porc 
jove/adult al qual li mancava tota la mà dreta (Valenzuela 2008, 64) (fig 7.42). En aquest sentit ens ha 
recordat als conjunts tipus A de la fortalesa dels Vilars, caracteritzats per la manca de la mà i/o part 
l’extremitat anterior dreta. Referent a l’amputació de la mà dreta hem troba la noticia que va recollir 
Estrabó sobre com els lusitans (Estrabó 3.3.6) realitzaven l’endevinació: “ fan sacrificis i examinen 
les viseres sense separar-les del cos (...) quan la víctima cau per la ma de l’endeví, fan una primera 
predicció per la caiguda del cadàver. Amputen la mà dreta dels captius i la consagren als deus”. Aquesta 
manera d’endevinar era similar a la que realitzaven els gals (Blázquez 1990, 223). En aquest sentit 
no pretenem posar-ho directament en relació amb els patrons deposicionals dels porcs de la fortalesa 
de els Vilars, tot i que si que ens va semblar interessant com a paral·lel formal, podent-se evidenciar, 
d’aquesta manera, l’existència d’algun tipus d’atribució simbòlica específica a aquesta part anatòmica.

Fig. 7.41 - Representació anatòmica del DP 10414 del jaciment d’Alorda Park (Calafell) on destaca l’absència de tota la mà dreta 
(extret de Valenzuela 2008a, fig. 4.15).
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Fig. 7.42. Localització dels dipòsits en fossa en planta, del Jaciment d’Alorda Park (els triangles corresponen als conjunts 
formats per rests de porc) (extret de Valenzuela 2008, 154; fig. 3).

• L'Illa d'en Reixac (Ullastret): al sector 2 de la zona 15, a part d’un ovicàprid, també van aparèixer 2 
súids deposats sobre el terra de l’entrada (Martín et al. 1994, 41-42).

• Puig Castellar (Barcelona), va aparèixer un crani sencer de senglar amb altres ossos dins una 
cavitat i al costat d’un mur (Martínez i Vicente 1966, 25; Albizuri 1990).

• Mas Castellar de Pontós (Girona): una fossa localitzada dins l’àmbit 3a contenia 26 restes de porc 
d’uns 12 mesos d’edat. El conjunt mostrava diverssos elements en connexió (Colominas 2009, 126). 
Aquest sector correspon a un àmbit de grans dimensions compartimentat en dos estances. Per les 
seves caracteristiques es va interpretar com un espai on s’hi haurien pogut dura a terme pràctiques 
cultuals (Belarte i Sanmartí 1997, 9)

• La Morranda (Ballestar): a l’habitació A del recinte 2 es va identificar un nounat (s. II-I a.C) (Iborra, 
2004, 28). Tot i que no s’especifica si estava sencer o no, si tenia marques de tall o si estava depositat 
en fossa o estava abocat. El recinte dos estava compartimentat en dos espais i la fossa hauria sortit 
en l’espai del fons, just darrera de l’espai més ampli de la casa (habitació B). D’altra banda aquest 
poblat és de petita talla i es trava localitzat sobre un esperó muntanyenc al costat del curs del riu 
Sénia (Flors i Marcos 1998).

• Torelló del Boverot (Almassora): es va identificar un porc nounat a l’habitació 5 (s. VII a.C) que no 
fou consumit i que s’ha interpretat com una ofrena ritual (Iborra 2004, 91). L’autora també parla de la 
troballa d’un altre individu en un nivell del segle VI a.C (Iborra 2004, 248)

• La Seña (Villar del Arzobispo): al departament 14, en un nivell dels s. VI-V a.C, es van identificar 
els esquelets de dos porcs immadurs menors d’11 mesos. Aquests individus no presentaven cap 
modificació antròpica, ni tampoc mossegades dels carnívors. La composició anatòmica estava 
representada per totes les elements, amb una major presència del crani i dels ossos dels membres 
anteriors. De totes maneres l’autora apunta que el fet de que aquests dos animals no estiguessin 
complerts era perquè part dels seus ossos estaven en una unitat estratigràfica superior (Iborra 2004, 
203-204).
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Fig. 7.43 - Mapa amb la localitzacio dels dipòstis amb restes de porc en els territoris propers a la plana occidental.
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1. Los Villares (Caudete de las Funentes) 
2. Torelló del Boverot (Almassora) 
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6. La fortalesa dels Vilars (Arbeca)
7. Alorda ParK (Albizuri i Nadal 1992, Valenzuela 2008)

8.  Mas Castellar (Pontós) (Colominas 2009)
9. Illa d’en Reixac (Casellas ?)
10. Pech Maho
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12. Saint-Pierre-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône) 
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• Puntal dels Llops (Olocau): al departament 14, identificat com un espai domèstic i privat en el que 
eventualment s’haurien pogut dur a terme cerimònies religioses (Bonet i Mata 1999), es va identificar 
un esquelet gairebé sencer de porc d’uns tres anys i mig. No es van poder identificar traces de 
carnisseria en els ossos (Iborra 2004, 348).

• Los Villares (Caudete de las Fuentes): en l’unitat 208 datada del segle VII a.C es va identificar 
l’esquelet d’un porc juvenil (Iborra 2004, 348).

• Puente Tablas (Jaen): en un espai situat al centre de la porta sud del jaciment, al costat d’una petita 
capella lateral, un corredor que va estar en us durant el s. IV a.C s’ha documentat recentment el que 
s’ha interpretat com un ritual de sacrifici d’un grup de 13 porcs domèstics (també tres cabres). En el 
cas de les truges es tractaria molt probablement de femelles prenyades, enterrades sota una cista de 
pedra, en la que es va disposar posteriorment dos mandíbules també de truja, que es van cobrir amb 
dos grans pedres cúbiques. Aquest conjunts s’han associat a un possible ritual fundacional dedicat a 
una divinitat femenina representada en una estela descoberta en el mateix espai 92. 

• Saint-Pierre-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône): es van localitzar quatre fosses amb restes aïllades 
de porc. En dos els conjunts eren molt fragmentaris, però en les altres dos gairebé s’hi va trobar tot 
l’esquelet. En aquest jaciment també hi havia 6 fosses amb restes d’ovella i porc juntes, tal i com 
passa amb alguns conjunts de la fortalesa dels Vilars (Colomeau 1990, 157-161).

7.2.7 Discussió dels resultats i significació dels dipòsits: un ritual de cohesió 
social?

Sembla que els suids formarien part d’un tipus de dipòsits que podríem catalogar com a fosses intencionals 
de caràcter alimentari. En aquest cas els individus haurien estat processats i consumits, ja sigui parcialment 
o íntegrament. Les edats de sacrifici determinades mostraven una predilecció pels animals jove/adults 
(78,6%) en el seu òptim carni93 (entre 15-18 mesos), i en un menor nombre de casos pels individus joves 
(21%) amb una edat que no arribaria a l’any.
En contrastar les dades procedents del registre de la fauna consumida (de les fases Vilars I i Vilars II) 
amb el proporcionat pels dipòsits sota paviment s’establien unes diferències significatives. En primer lloc, 
s’observava un predomini absolut dels ovicàprids en l’alimentació diària (NMI: 50% dels animals consumits), 
mentre que per als esdeveniments singulars (conjunts tancats) s’hauria preferit la carn de porc, sobretot en 
entrar al període ibèric. 
Al llarg de les diferents fases s’ha vist com aquests dipòsits es desplaçaven cap als barris del nord de la 
fortalesa (zona 11), on hi han els espais més amplis, compartimentats i singulars.
L’espectre anatòmic dels dipòsits, tant a nivell cronològic com espacial, mostrava una dràstica disminució 
dels dipòsits tipus A en entrar al període ibèric. Aquest últim moment presentava una diversificació important 
dels patrons de selecció anatòmica (tipus A, B, C i D) que trencaven amb l’homogeneïtat observada durant 
la Primera Edat del Ferro. Tot i que no sembla haver-hi un patró de composició anatòmica ben definit o 
específic en funció de les característiques funcionals i/o arquitectòniques dels sectors (tot i que ens manca 
informació en aquest sentit), si que hi ha alguns aspectes interessant a comentar per a la fase Vilars II:

1. Els dipòsits tipus A i B apareixen en els espais singulars (6/13 i 11/2). Tenin en compte que 
aquesta tipologia suggerix un menor aprofitament del porc podria relacionar-se amb alguna pràctica 
ostentatoria. 

2. Però a nivell general hi ha un predomini dels tipus C i D, que són els que mostren un aprofitament 
màxim de l’animal, ja que només trobem dipositat el crani i com a molt part d’una de les seves 
extremitats. Aquest segon tipus de dipòsits recorden més a les tipologies identificades a la costa en 
que només hi ha el cap i com a molt els garrons de l’animal. Aquests segons dipòsit es poden posar 
en relació amb un major aprofitament de l’animal, sobretot en els de tipus D. 

92. Aquesta informació ha estat extreta de les declaracions d’Arturo Ruiz (director de l’excavació) en un article publicat al País el 19 de març del 
2012. Es pot consultar la versió electrònica a la següent adreça: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/19/andalucia/1332188962_276653.html).

93. Tot i que actualment l’òptim carni se situa als 12 mesos, cal tenir en compte que en les espècies rústiques el creixement és més lent. Aquests 
animals necessiten més temps per adquirir el pes òptim, de manera que normalment s’espera fins a l’any i mig per a sacrificar-los. Aquest patró 
encaixaria perfectament amb la raça arcaica dels porcs de la fortalesa de els Vilars.
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Un cop consumit l’animal, les deixalles s’haurien pogut dipositar en l’espai on s’ha dut a terme el ritual, o bé 
en un espai concret relacionat amb una determinada activitat. En aquest sentit ja havíem vist que les fosses 
de porc semblaven estar relacionades amb dos tipus d’espais i/o activitats diferents. En primer lloc, les 
trobem en els espais singulars, com ara la “casa del ferrer” (11/2B) i la “sala de reunions” (6/13). En segon 
lloc, apareixen en àmbits productius que podrien haver tingut ús col·lectiu (4/7, 6/42, 6/13).
El context estratigràfic suggereix que aquests dipòsits estarien relacionats, majoritàriament, amb una fossa, 
de manera que podria tractar-se d’una activitat puntual que no te perquè estar relacionada amb la refacció 
de l’espai. 
Tot i que el sacrifici podria tenir algun vincle amb la funcionalitat de l’espai on s’ha dipositat, la motivació 
central d’aquest acte podria transcendir l’àmbit domèstic i formar part d’un esdeveniment social col·lectiu que 
impliques a diversos membres de la comunitat (i inclús externs a ella). La valoració de diversos d’aspectes 
com: l’estacionalitat dels sacrificis; la funció i valoració d’aquest animal en les societat rurals; així com 
el treball col·lectiu que comporta, el sacrifici, l’elaboració, preparació, conservació, distribució i posterior 
consum; ens porten a establir certes analogies amb els rituals de la matança del porc tant habituals en totes 
les comunitats rurals al llarg de la història; són elements que donarien força a aquesta hipòtesis.

En les societats rurals el porc es percep com un símbol de l’abundància, estan molt vinculat a la vegada a 
les pràctiques agrícoles (veure punt 7.2.5). En aquest sentit, el fet que un 55% dels sacrificis coincideixin 
amb els mesos de finals de tardor (veure fig. 7.32), suggereix una possible relació amb el moment de la 
sembra del blat, coincidint a la vegada el moment idoni, que trien moltes cultures, per a la matança d’aquest 
animal.
La resta de sacrificis situats en altres moments de l’any (primavera 27%, estiu 18%) podrien corrspondre 
motivacions ben diverses, relacioades amb un esdeveniment social de caire col·lectiu com ara una boda, 
ritual d’hospitalitat, ritual de cohesió social o un ritual propiciatori en forma de festivitat relacionada amb 
altres moments del calendari agrícola94.
Alguns dels exemples exposats en l’apartat 7.2.6, semblen tenir diversos punts en comú tot i la diversitat 
cultural i la distància en el temps. En tots ells el sacrifici del porc sol estar vinculat a rituals amb una 
forta carrega social. En l’àmbit dels estudis antropològics, la matança d’aquest animal es percep com una 
tradició familiar de caràcter festiu en la qual es fa una matança domiciliària que antigament servia per a la 
provisió anual de derivats carnis (Fabregas 2010). Altres autors van més enllà i afirmen que en un context 
preindustrial tot animal que es cria exclusivament per a la carn esdevé un article de luxe (Harris 1997, 45).
A més aquests activitats se solen dur a terme en motiu de festivitats o cerimònies destinades a crear o 
enfortir vincles socials, polítics i culturals, a la vegada cobreixen i garanteixen les necessitats alimentàries 
de les comunitats que les practiquen.
En aquest sentit l’augment dels tipus C i D es podria associar a banquets i a un major consum col·lectiu 
d’aquest animal en entrar al període ibèric. Això es podria interpretar com una major necessitat de les elits 
de consolidar esdeveniments om s’oferissin banquets en els quals es produiria una redistribució d’un bé 
de luxe, com és la carn, entre els parents polítics, determintas membres de la comunitat i/o potser a aliats 
militars. Aquests actes festius portarien implícit tot un sistema de do i contra do que garantiria la cohesió 
del grup i a la vegada reforçaria els vincles de confiança entre les diferents comunitats de la zona i les elits 
que residien a la fortalesa.
Naturalment aquesta és una mera hipòtesi que caldrà contrastar amb el registre ritual de la resta de poblats 
de la plana occidental, per als quals actualment no disposem d’informació per manca d’excavacions. Així 
doncs, caldrà esperar a disposar de més dades en aquest sentit per a confirmar, o descartar, definitivament 
les hipòtesis interpretatives exposades més amunt.

94. En aquest sentit el juliol coincideix amb el moment del a collita de tots els cereals i maig amb la sega dels ordis i les plantes farratgeres (veure 
fig. 7.33).
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7.3 Els dipòsits amb restes de ovicàprids
7.3.1 Presentació i contextualització dels conjunts

Tot i que aquest tipus de dipòsits eren molt tesimonials a la fortalesa, amb les troballes de l’última última 
campanya de l’any 2011, ja sumen un total de 5 (veure fig. 7.44 i 7.45). En aquest treball només es presenten 
els resultats de tres dipòsits (FS-269, FS-1091, FS-sn3) ja que els altres dos (FS-1204, FS-1219) es van 
descobrir en un moment en que ja s’havia tancat l’anàlisi dels materials95. De la mateixa manera, també 
s’han situat en planta per a que quedi constància de la seva existència de cara a futurs treballs.
Exceptuant el cas de la FS-269, que pertany a la fase Vilars I, la resta de dipòsits se situen dins l’ibèric antic 
(Vilars II). Les poques dades disponibles fins ara, no evidenciaven cap patró pel que fa a la seva situació. 
Però les recents descobertes posen de manifest una certa tendència a situar aquest dipòsits en les zones 
més orientals de la fortalesa. 
concret tenim un conjunt per a la fase Vilars I (FS-269) al barri sud (zona 4). I quatre casos per a la fase 
Vilars II: un al barri nord-oest (FS-sn3, zona 11), un al barri sud (FS-1091, zona 4), un al barri central (FS-
1204, zona 6) i finalment un al barri nord est (FS-1219, zona 13).
La funcionalitat dels espais on hi havia els dipòsits semblava ben variada, ja que si bé la major part es 
troben en espais domèstics com els de la zona 4, zona 11 i zona 13 també en van aparèixer en espais de 
producció (zona 6). El que tenen en comú tots aquests dipòsits es que apareixen en sectors d’una sola 
estança que no presenten elements singulars. Cal però ser prudents en algunes d’aquests afirmacions ja 
que alguns d’aquests espais encara es troben en curs d’excavació.

UE Any zona sector Fet Fases NR NRD NRind. NMI espècie Estat

4522 2010 4 1 FS-269 Vilars I 155 137 18 1 OVAR Estudiat
4827 2011 4 22 FS-1091 Vilars II 63 63 1 OVAR Estudiat
11053 2001 11 4 FS-sn3 Vilars II 134 122 12 1 CAHI Estudiat

  - 2011 13   - FS-1204 Vilars II   -   -   -   - CAHI Pendent d'estudi
  - 2011 6   - FS-1219 Vilars II   -   -   -   - OVAR Pendent d'estudi

 
Fig. 7.44 - Taula amb l’inventari dels conjunts amb restes d’ovicàprid apareguts a la fortalesa dels Vilars.

FS-1204 FS-1219

Fig. 7.45 - Fotos de les dos fosses pendent d’estudi.

95. Tot que aquests conjunts encar no s’han estudiat es van mirar per sobre les restes i vam poder veure que la FS-1204 es trobava en un espai de la 
zona 6, que molt possiblement es destinaria a tasques productives. Els ossos corresponien a una ovella adulta, d’uns 3,5 anys com a mínim (epífisi 
distal del fèmur soldada). El conjunt semblava presentar algunes connexions anatòmiques en les vèrtebres, però la resta d’ossos llargs i mandíbula 
apareixien sencers però desarticulats. Van aparèixer també ossos del crani fragmentats.
El conjunt FS-1219, tot i que no es va poder trobar la fossa se li va donar aquest numero de fet per a poder-la identificar ràpidament en el registre. 
Es tractava d’un cabrit de 9 mesos com a màxim (M3 sense erupcionar), possiblement un mascle tenint en compte el desenvolupament de la seva 
cornamenta. Aquest conjunt va aparèixer sota el mur d’un sector de la zona 13 que va impedir acabar d’excavar la totalitat del conjunt. Així l’únic 
que podem dir a través de la foto d’excavació és que molt possiblement l’animal estaria complert i que els ossos també apareixien sencers, inclús 
el crani. 
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4.4.3_4. Situació de les fosses d'ovicaprí en les diverses fases cronològiques.

Ovicaprí

Fosses excavades durant les campanyes 
de �nals de 2011. No estudiades però revisades.

Fig. 7.46 - Situació de les fosses d’ovicaprí en les diverses fases cronològiques.
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7.3.2 Descripció individualitzada per conjunt

           FS-269

Fase: Vilars I
Sector: 4/1
UE: 4522
Taxo: OVAR
Edat: Jove adult (9-24 mesos)

Aquesta fossa va proporcionar un total de 155 restes de les quals 137 van poder ser determinades i 18 van 
restar indeterminades. 
Aquest conjunt contenia les restes d’una ovella jove/adulta d’entre 9 i 24 mesos d’edat (maxil·lar dret: 
Pm2+/ Pm3+/ Pm4+/ M1++/ M2+/ M3+; húmer distal no soldat distal; tíbia proximal i distal no soldada).
L’animal tenia representades gairebé totes les parts de l’esquelet. El crani presentava la part dreta amb el 
maxil·lar sencer, l’os incisiu, i part de l’os frontal i temporal. En canvi les mandíbules estaven en un estat 
molt fragmentari (es van torbar tots els incisius inferiors tant drets com esquerres i fragments del cos de 
la mandíbula). En canvi, l’esquelet axial estava molt ben representat amb 4 vèrtebres caudals gairebé 
senceres, 7 fragments de cos de vèrtebra lumbar, 6 fragments de vèrtebra toràcica i 17 fragments de cos 
de vèrtebra indeterminats i finalment l’os del sacre que estava gairebé sencer. Les costelles també estaven 
molt ben representades amb 59 fragments entre cossos de costella i articulacions proximals (no n’hi havia 
cap de sencera). 
Referent a l’esquelet apendicular, de les extremitats anteriors tan sols s’havia conservat un húmer anterior 
esquerra sencer, així com diversos ossos del carp esquerra (capitato-trapezoide, piramidal i humatum). De 
l’extremitat anterior dreta tan sols hi havia el cos proximal d’una ulna. Finalment les extremitats posteriors 
només estaven representades per una tíbia esquerra sencera, els ossos del tars esquerra (calcani, astràgal, 
naviculocuboide i mal·lèol) i el fèmur dret sencer. També es va poder recuperar una falange I, II i III96.
La presència de dos sesamoides, els ossos del carp/tars i les epífisis no soldades d’alguns dels ossos 
llargs, indicava que l’excavació d’aquesta fossa es va dur a terme amb molta cura i fent atenció als ossos 
més petits97. 

El conjunt deposicional estava bastant ben conservat amb un 57,4% dels ossos amb tota la circumferència 
de la seva superfície en front d’un nombre molt petit d’estelles (2,5%) i un nombre també baix de restes 
indeterminades (11,6%).
Les superfícies del ossos estaven molt ben conservades i tan sols s’hi va poder localitzar l’acció d’agents 
de segon nivell (arrels en 51 restes (33%), fissures tan sols en una resta (0,6%) i concrecions també en una 
sola resta (0,6%)). L’acció dels agents de tercer nivell era molt escadussera amb només dos petites restes 
fracturades durant l’excavació (1,3%).
Pel que fa als l’acció dels agents primer nivell estaven representats per 17 ossos amb marques de tall 
(11%). Aquestes només eren presents en costelles i vèrtebres, ja que en les extremitats i el crani no s’hi va 
poder localitzar cap traça.
L’animal presentava un gran nombre d’ estries, curtes, fines, obliqües, al vora medial dels cossos de 
diverses costelles (procés d’evisceració de l’animal), però també n’hi havia que se situaven just per sota de 
la seva articulació proximal (procés de desarticulació de la costella).
Les vèrtebres també presentaven dos tipus de marques, d’una banda hi havia dues vèrtebres lumbars que 
presentaven dues tipologies de marques: 1) un tall, curt, profund, oblic a la vora craniolateral esquerra, 
just al costat de la faceta articular cranial, i 2) dos talls curts, profunds, oblics al vora lateral-ventral que 
no arribava a seccionar la vèrtebra. Aquests talls s’haurien fet amb un ganivet i estarien destinats a la 
desarticulació d’aquesta part de la columna. Hi havia tres vèrtebres toràciques que presentaven un tall 
curt, profund, a la vora lateral-distal del procés espinal (descarnament). Aquestes també presentaven unes 
traces que s’haurien produït durant el procés de desarticulació de les costelles i unes altres marques que 
evidenciaven el seccionament dels cossos de les vèrtebres en dos (esquarterament).

96. Entre les restes també hi havia una falange III de porc que segurament devia arribar barrejada amb la terra del reompliment .

97. Tot i així cap del sediment d’aquestes dues fosses va ser tamisat amb posterioritat fet que pot haver provocat la pèrdua d’altres ossos petits.
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Fig. 7.47 - Fotos de la FS-269.
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Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent FS-269 (UE 4522)
Sector 1
Ovis aries
Jove/adult 

Fig. 7.48 - Representació anatòmica de de les restes d’ovicàprid de la FS-269.
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           FS-1091

Fase: Vilars II
Sector: 4/22
UE: 4827
Taxo: OVAR
Edat: Jove adult 3 (18-24 mesos)

Les tasques d’excavació dutes a terme durant la campanya del 2011 van posar al descobert una fossa 
(FS-1091) que contenia les restes d’una ovella. Sembla que aquest fet se situaria a la vora del mur de 
façana d’aquesta estança, tot i que els ossos van aparèixer lleugerament desplaçats com a conseqüència 
dels factors post deposicionals. Aquestes afectacions no van afectar excessivament el conjunt original que 
seguia mantenint les connexions anatòmiques de les extremitats (tal i com s’ aprecia en la fotografia de la 
fig. 7.56 ). 
Aquest dipòsit estava format per un total de 68 restes totes elles determinades i compostes per divuit 
ossos del crani (occipital, os zigomàtic i temporal esquerra i la resta fragments indeterminats), una banya 
esquerra gairebé sencera, els dos hioides, un maxil·lar dret (M3(+/o)/M2+/M1++/Pm4++/Pm3++/Pm2+), 
les mandíbules dreta i esquerra (M3(+/o)/M2+/M1++/Pm4+/Pm3+/Pm2+), els dos garrons posteriors (dret 
i esquerra) sencers i un garró anterior dret; tots tres en perfecta connexió anatòmica. A partir d’aquests 
ossos es va determinar una forquilla d’edat (18-24 mesos: jove adult 3) que situaria a l’individu en el seu 
òptim carni. 
A nivell més específic podem dir que les extremitats posteriors que es van dipositar estaven formades pel 
metatars sencer (epifisat), les dos falanges I, les dos falanges II (epifisades) i les dos falanges III, alguns 
ossos del tars (gran cuneïforme i cubonavicular) i també els sesamoides. En relació a l’anterior dreta hi 
havia el metacarp sencer (epifisat), també hi havia totes les falanges (epifisades), diversos ossos del carp 
(os semilunar, piramidal, escafoide, capitato-trapezoide) i els sesamoides.
Les restes van evidenciar que és tractaria de les restes d’un mateix individu, en concret d’una ovella mascle 
(per morfologia i talla de la banya) d’entre 18 i 24 mesos amb una alçada de la creu aproximada de 52,5 
cm (a partir de la longitud màxima del metacarp 107, 3 mm.) i de 52,9 cm a partir de la longitud màxima del 
metatars 116,6 mm)98. Aquesta ofrena es podria classificar dins el tipus C de Miró i Molist (1990).

Pel que fa al grau de conservació del conjunt cal dir que un 41,3% (NR=26) de les restes van aparèixer 
amb concrecions (grau 1 i grau 2) i que tan sols un 4,7% (NR=3) presentaven fissures. No és van localitzar 
marques de tall en cap dels ossos analitzats. 
 El baix percentatge de recomposició del material i la recuperació de gairebé tots els ossos petits indicava a 
nivell global el bon estat de conservació general de les restes i la bona recuperació i excavació del conjunt 
al terreny (tot i que no es va tamisar la terra).

Fig. 7.49 - Foto de la FS-1091.

98. L’alçada de la creu s’ha calculat a partir de l’índex de Teichert 1973.
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FS-1091 (UE 4827)
Sector 22
Ovis aries
Jove/adult 3 (mascle)

Fig. 7.50 - Representació anatòmica de de les restes d’ovicàprid de la FS-1091.
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           FS-sn3

Fase: Vilars II
Sector: 11/4
UE: 11053
Taxo: CAHI
Edat: Infantil (3 mesos)

En la memòria de l’any 2002 aquesta UE es descrivia com a una agrupació de restes de fauna en connexió 
anatòmica dins el reompliment (UE 110529) de terra argilosa de color marró clar que s’entregava al parament 
occidental de M-490 en la zona de façana amb el carrer. Tot i que tant en l’informe com en la memòria no 
se li atribuís un numero de fet si que es va posar de manifest la singularitat del conjunt. 
Aquest estava compost per un total de 134 restes, de les quals 122 van poder ser determinades. La fossa 
contenia un sol individu que es va identificar com un cabrit molt jove d’entre 0-3 mesos d’edat. Aquest no 
s’havia dipositat sencer havent-hi una selecció prèvia d’algunes de les seves parts anatòmiques, com 
el crani, l’extremitat anterior dreta, l’extremitat posterior esquerra i l’os del sacre (tal i com mostra la fig. 
4.2.3_3).
Cal destacar que el crani estava molt fragmentat (35 restes) però molt probablement en origen devia estar 
sencer. Sembla que hi havia un impacte, possiblement efectuat amb una destraleta, a l’os frontal dret, que 
possiblement va ser el que va causar la mort a l’animal.
La determinació de l’espècie es va dur a terme a partir dels criteris morfològics d’alguns ossos llargs 
(húmer, radi, metatars) i d’algunes dents (Pm4, Pm3). La determinació de l’edat es va establir, d’una banda, 
a partir de la mandíbula (D4+/o, D3+/o, D2+/o) i del maxil·lar (D4+/o, D3+/o, D2+/o), i de l’altra, a partir de 
la no epifisació d’alguns ossos llargs (extremitat distal de l’húmer i extremitat proximal del radi).
Les marques de tall identificades van ser molt escasses i es concentraven a les vèrtebres lumbars99.
A part dels diversos elements anatòmics que componien l’esquelet del cabrit, també es van identificar 
algunes restes aïllades, com ara un fragment de crani de boví (os frontal) fissurat i amb arrels, dos fragments 
d’ulna de lagomorf, un extremitat distal d’húmer i una extremitat proximal de radi, ambdues fissurades i amb 
arrels, d’ovella, i un metatars V rosegat i amb arrels, una falange I i una incisiva 3 inferior esquerra de porc. 
També hi havia dos restes no determinades compostes per dos fragments de vèrtebra indeterminada d’un 
animal de talla gran. Aquestes últimes restes sembla que serien clarament intrusives i que haurien arribat 
amb tota probabilitat barrejades amb la terra aportada per efectuar el reompliment.

Pel que fa al grau de fragmentació i conservació del conjunt, cal destacar en primer lloc, i si ens referim 
exclusivament al cabrit, que aquest presentava un 15,2% dels ossos sencers, un 13,4% d’elements gairebé 
sencers i un 10,7% d’ estelles. De la mateixa manera un gran nombre d’ossos (62,2%) tenien tota la 
circumferència de la seva superfície conservada. Podem dir doncs que el conjunt estava força fragmentat.
Entre els agents d’alteració identificats, crida especialment l’atenció la presència d’un húmer dret amb 
traces de l’acció dels carnívors. Es un fet destacable ja que en un conjunt seleccionat i preparat com a 
ofrena ritual no hauria d’aparèixer aquest tipus d’afectació, ja que suposem que aquesta no s’hauria deixat 
al seu abast. Tot i que no podem donar una explicació a aquest fet, aquest agent ens posa la qüestió de si 
el conjunt hauria estat enterrat de manera més o menys ràpida i/o en definitiva si constituiria un conjunt de 
restes d’un banquet col·lectiu, posteriorment seleccionades i dipositades, i/o de si les parts seleccionades 
s’haurien dipositat senceres sense haver estat consumides prèviament.
D’una banda la presència de connexions podria estar evidenciant la ultima opció, però unes restes 
afectades pels carnívors podrien estar evidenciant la primera opció. En tot cas l’afectació tan sols va poder 
ser identificada puntualment en un dels ossos de l’animal i per tant en un cas com en un altre no resultaria 
estrany que un dels gossos domèstics del poblat hagués pogut tenir puntualment accés a les restes. En 
tot cas el dubte principal és el del consum previ o no, ja que ni tenim evidències de cremació i a més les 
marques de tall tan sols les tenim en la zona lumbar (totes elles evidenciant el procés d’esquarterament 
però no de descarnació i/o consum). El que si que podem dir és que hi ha una voluntat expressa de 
seleccionar unes parts concretes de l’esquelet i que per tant aquest conjunt estaria inclòs dins de les fosses 
rituals/alimentàries del jaciment.
Pel que fa a la resta d’agents també es van poder identificar quatre ossos descamats, cinc de dissolts, tres 
de fissurats, i sis amb traces d’arrels. En quatre casos també és van poder efectuar remuntatges d’alguns 
ossos llargs.
99. Es van poder localitzar marques en quatre restes diferents de vèrtebra lumbar:

· 1 tall transversal que va seccionar procés transvers dret (esquarterament secundari).
· 2 talls transversals que van seccionar els dos processos transversos de la vèrtebra (esquarterament secundari).
· 1 tall que devia seccionar el procés transvers, però també hi havien 3 tallets, fins, curts, oblics a la vora dorsal del procés transvers (descarnament 
i esquarterament secundari).
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Figura

Talls profunds

Estries i tallets fins

Impacte amb destraleta o eina contundent
FS-sn3 (UE 11053)
Sector 4
Capra hircus
Infantil

Fig. 7.51 - Representació anatòmica de de les restes d’ovicàprid de la FS-sn3.
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7.3.3 Representativitat esquelètica i patrons deposicionals

En aquest grup també hi trobariem els ovicaprins que normalment apareixen representats pel cap i part 
d’una extremitat o part d’una mà (Tipus C100: FS-1091 i FS-sn3) i en un cas amb totes les parts de l’esquelet 
documentades (FS-269).

UE any zona sector fet tipus fases NR pes marques taxo edat anatomia

4522 2010 4 1 FS-269 - Vilars I 155 17 20 OVAR JA Complet

4827 2011 4 22 FS-1091 C Vilars II 63 17 0 OVAR JA 3 Cap/ garrons

11053 2001 11 4 FS-sn3 - Vilars II 134 6 6 CAHI I Cap/ Ext. ant D/ Ext. post E

Fig. 7.52 - Taula d’inventari amb fosses d’ovella del jaciment.

En el cas dels ovicàprids no sembla que hi hagi una selecció de parts anatòmiques tant pautada com 
passava amb els altres dipòsits, de manera que només un es va poder pogut incloure en una tipologia 
(FS-1091). Aquest conjunt és l’únic clarament de tipus C. La resta de dipòstis presentaven una selecció 
de parts més aleatòria. Per exemple la FS-sn3 s’havia seleccionat clarement l’extremitat superior dreta i la 
posterior esquerra, així com part de les vèrtebres lumbars i el crani. Possiblement la FS-sn3 tindria però al 
no disposar de la foto de terreny no podem confirmar-ho..
L’únic conjunt de Vilars I (FS-269) presentava una distribució més aleatòria, amb algunes parts d’ossos 
llargs seleccionats, vèrtebres, costelles i part el crani. En aquest cas la fotografia d’excavació suggereix que 
hi podria haver algunes vèrtebres cervicals en connexió i que el crani s’hauria pogut partir en dos meitats 
prèviament a la seva deposició. Les diverses marques d’esquarterament, desarticulació i evisceració que 
presentava l’esquelet evidencien el processament de l’esquelet i l’extracció de parts de carn de l’animal, 
abans de la seva deposició final.
En el cas dels dos conjunts no estudiats (FS-1204 i FS-1219) el que si que vam poder constatar va ser 
que els animals tenien represenentada bona part de l’esquelet. Però, d’aquestes, l’única amb connexions 
anatòmiques evidents era la FS-1091, Pel que fa a les altres dos fosses (FS-sn3 i FS-1091) possiblement 
contindirien les parts ofrenades i per tant no consumides, mentre que la resta de l’animal s’hauria consumit.

VILARS II VILARS I

FS-269
sector 4/1

FS-1091
sector 4/22

FS-sn3
sector 11/4

Fig. 7.53 - Representació anatòmica de tots els dipòsits amb restes d’ovicàpird de la fortalesa dels Vilars.

100. Recordem que en aquest cas el tipus C no correspon al proposat per Miró i Molist 1990, ha estat adaptat i modificat parcialment respecte la 
distribució original proposada pels autors. Els únics que corresponen als tipus purs descrits per ambdos autors són el tipus A i B.
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7.3.4 L’edat de mort i l’estacionalitat dels sacrificis d’ovicàprids: entre finals 
d’estiu i principis d’hivern

L’estacionalitat dels sacrificis permet veure si les edat de mort s’inscriuen dins d’unes pautes concretes o 
no. Això pot ajudar a veure si els sacrificis podrien estar relacionats amb els calendaris agrícoles (patrons 
molt homogènies en moments determinats de l’any) o podrien tenir altres motivacions de determinació 
més incerta (espectres més aleatoris que podrien correspondre a refaccions d’espais o a un esdeveniment 
concret com per exemple una unió matrimonial o altres).
El càlcul s’ha dut a terme partint del calendari proposat per Columel·la (fig. 7.54), ja que tot i la distància 
cronològica entre la seva elaboració i els períodes aquí analitzats, en definitiva no deixa de ser la realitat 
més propera en el temps. 
En aquest cas un 50% dels sacrificis s’haurien dut a terme durant els mesos de ple hivern (gener i febrer) i 
l’altre 50% durant els de ple estiu (Juliol i Agost). 
Aquests períodes suposen dos moments absolutament oposats en el calendari agrícola. D’una banda tenim 
el juliol i l’agost, que suposen el final de la sega i la batuda, i la preparació de la sembra (veure fig. 7.33). 
De l’altra, tenim els mesos de gener i febrer en que hi ha una disminució al mínim de l’activitat vegetal. 
D’aquesta manera, tot i que es temptador relacionar aquests dipòsits amb ritus propiciatoris de cara a 
les bones collites, en el cas dels efectuats durant l’hivern, i amb festivitats relacionades amb la sega i/o 
la collita, per als efectuats durant l’estiu, pensem que no disposem de prou dades per a confirmar-ho. En 
primer lloc el jaciment no ha estat excavat íntegrament i per tant podrien haver-hi descobriments en un futur 
que mostressin una major variabilitat en l’estacionalitat dels sacrificis.

7.3.5 La significació dels ovicàprids en les societats rurals

El predomini de l’ús d’ovelles i cabres en actes sacrificials i/o pràctiques rituals, en la majoria de cultures 
protohistòriques de la mediterrània, podria estar en relació amb la importància econòmica d’aquest animal, 
que sempre apareix encapçalant el registre de la cabana domèstica. Tant la cabra com l’ovella són les 
espècies que major pes van tenir en l’economia ramadera de els societats protohistòriques del nord-est 
peninsular (Albizuri i Nadal 1999; Franquesa et al. 2000 ; Andugar i Saña 2004; Colominas 2004/2005; 
Albizuri et al. 2010, etc) i de la mediterrània en general. D’aquesta manera es lògic pensar que la seva 
simbologia i valoració hagi vingut determinada tant per les seves característiques conductuals com pel seu 
rol en l’economia. Alguns exemples ens ajudaran a il·lustrar el valor i significació que va adquirir aquest 
animal tan en les cultures del passat i les perduracions d’alguns d’aquests rituals en l’actualitat. 

Aquest animal fou simbol de puresa en la religió jueva; simbol de l’abundància en la cultura fenicio-punica, 
essent un dels dons que concedia a Baal (Bobillo 2008, 48); simbol de la benevolència en la religió cristiana, 
identificant-se de retruc amb la mateixa figura de Jesús; en els salms de la Bíblia el xai es la imatge de 
l’ésser humà, el profeta del qual és un pastor (Juan 1:29). Però com s’integren tots aquests siginificats en 
les pràctiques religioses dels pobles?
Un primer exemple el tenim en els estrictes criteris de selecció de les víctimes per a les pràctiques sacrificials 
de l’antiga Grècia en que el culte a determinats deus exigia l’ofrena d’espècies molt concretes. D’aquesta 
manera s’establia una correlació molt forta entre el deu i l’animal consagrat a ell. En aquest cas, ovelles 
i les cabres apareixien associades als deus Apolo, Artemisa i Dionís que se citen com a deus favorables 
a les cabres (Ricther 1972, 426) i a deus relacionats amb la guerra com Ares (Estrabó 3,3,7). El seu 
sacrifici també s’associava a diversos cultes relacionats amb la naturalesa101; rituals de pas102 i pràctiques 
endevinatòries prèvies a la batalla103. A través dels textos d’Homer es posa de manifest el caràcter religiós 
del sacrifici de l’ovella en l’antiga Grècia. Un bon exemple d’això el tenim al passatge nº 144 dels funerals 
de Patrocle:

“¡Oh Esperquio! En vano mi padre Peleo te hizo el voto de que yo, al volver a la tierra patria, me cortaría la cabellera 
en tu honor y te immolaría una sacra hecatombe de cincuenta carneros cerc de tus fuentes, donde están el bosque y 
el perfumado altar a ti consagrados”.

101. Homer parla de sacrificis de cuixes de xai i cabrits que el poble d’Ítaca immolaria periòdicament com a ofrena a les Nayades. El sacrifici 
d’ovelles també apareix, en Homer, associat a Hermes (Od., XIX, 396 i Od., XIV, 435).

102. En una festa anual en que els joves atenencs immolaven xais i bovins suposa l’ingres d’aquests joves al cos de les fratries o el món adult del 
guerrer (ja sigui pel rol iniciàtic d’Erecteu o bé per la dimensió guerrera d’Atenea) (Espejo 1995, 81-82).

103. Durant les guerres els grecs solien dur a terme un o diversos sacrificis abans de cada batalla. Per exemple, els lacedemonis sembre degollaven 
una cabreta i vaticinaven el futur a partir de la manera en que la sang emanava de l’animal (Pritchett 1979, 87).
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Trobem altres exemples de l’us d’aquest animal com a ofrena en necròpolis i associat a enterraments 
infantils (a partir del s. V a.C) en diversos jaciments ibèrics de la costa catalana, el llevant peninsular i 
el Llenguadoc Francès (Albizuri 2011). Si bé aquest tipus d’associacions són molt característiques dels 
jaciments de la costa , per a les zones interiors només el jaciment de Soto de Medinilla (Valladolid) (Álvarez 
Sanchís, 2003; Gusi & Muriel, 2008; Romero & Sanz, 2007) i el d’Alto de la Cruz (Cortes de Navarra) 
(Barrial, 1990) comptaven amb aquest tipus d’ofrenes. La relació ovicàprid(ofrena)/perinatal podria ser un 
indicador a l’hora de descartar la pràctica de l’infanticidi en aquestes societats. Tan mateix aquest tipus 
d’associacions no estan generalitzades en la cultura ibèrica i molts cops aquestes no es produeixen de 
manera clara, essent la seva interpretació, encara avui dia, molt controvertida (veure punt 7.1.4).
El sacrifici d’ovelles també jugava un paper molt important en la vida religiosa jueva i en el seu sistema 
sacrificial, que culminava amb la festa anual de la Pasqua. 
En la religió musulmana tenim altres exemples com la festa del corder, o la festa del sacrifici (Aid al-Adha), 
que és la més important del calendari lunar (Emorotene 2009). Aquest acte suposa la commemoració de 
l’episodi en el qual Abraham, segons l’ Alcorà, va estar a punt d’immolar al seu fill, Ismael, com a prova de 
fe a Déu. Però en l’últim moment Déu li va perdonar la vida i li va ordenar que en el seu lloc sacrifiques un 
moltó104 en substitució del seu primogènit:
104. Alguns autors (p.e: Pérez Fernández 2003) han fixat la seva atenció en aquest passatge del Gn 22 (sacrifici d’Isaac) i el seu desenvolupament en 
el judaisme, cristianisme i l’Islam. El relat del Gènesis es considera com l’origen d’una llegenda fundacional d’un lloc de culte que intenta mostrar 
l’abandó de la pràctica cananea del sacrifici dels primogènits (Von Rad 1977) i la seva substitució per primícies animals, en aquest cas ovelles que 
es substituït pel de les ovelles.
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Fig X. Estacionalitat dels sacrificis dels ovicàprids de la fortalesa dels VilarsFig. 7.54 - Estacionalitat dels sacrificis dels ovicàprids de la fortalesa dels Vilars.
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“Y lo rescatamos [a su hijo], ordenando a Abraham que sacrificara en su lugar un animal e hiciera una gran ofrenda” 
(Alcorà: 107). 

El que més crida l’atenció d’aquest relat és, en primer lloc, que el sacrifici del fill se substitueixi per alguna 
cosa que fos fàcil d’oferir per a Abraham, com és un corder, l’animal més abundant en l’economia de les 
societats protohistòriques. En segon lloc, l’actitud de submissió, tant del sacrificador com del sacrificat, al 
Déu. En aquest sentit, sembla que aquest gest de devoció i obediència absoluta, que l’home professa a 
la divinitat, s’acaba transfigurant, i identificant, en una ovella, la qual exemplificaria a la perfecció aquest 
caràcter submís que li atribueixen la majoria de societats.

En l’actualitat, les comunitats pastorals de la serralada de l’Atlas (nord d’Àfrica) duen a terme sacrificis en 
el períodes de transhumància estacional per a garantir el benestar tant dels ramats com dels pastors. En 
aquest sentit, recorda molt a les pràctiques sacrificials dels pastors protoindoeuropeus, en que s’immolaven 
xais amb l’objectiu de garantir la perpetuació del ramat i l’harmonització de la relació entre els humans i els 
deus (Lincoln 1991).
A l’Atlas també es realitzen dos tipus de sacrificis. D’una banda, els destinats al culte a la divinitat local i, de 
l’altra, els que prenen forma de banquets sacrificials. Es costum de vendre en subhasta part de la carn, les 
pells, el cap i les potes, dels xais i cabres immolades (Iborra 2004, 335). Aquesta pràctica presenta certes 
semblances amb les descripcions del sacrifici en el món grec. Un exemple molt gràfic es el del dipòsit 
d’Halikarnassos (s. V a.C), on les restes d’ovicàprid eren les més nombroses del registre. En aquests dipòsits 
s’hi podia observar una absència total del cap i els garrons dels animals. Aquestes mancances varen ser 
interpretades com una evidència de l’extracció de les pell de l’animal per al pagament del sacerdot oficiant 
(Hojlund 1981). De la mateixa manera, altres autors (p.e: Albizuri 2011) han posat de manifest les analogies 
que presenten els patrons deposicionals dels dipòsits d’ovicàprids apareguts en multiplicitat de jaciments 
ibèrics, de la costa catalana, i els d’alguns santuaris grecs. En aquesta línia, l’autora planteja la possibilitat 
de que els dipòsits tipus C (cap i garrons), dels jaciments ibèrics, es podrien relacionar perfectament amb 
els dipòsits grecs de baix valor carni o amb la pell de l’animal que hauria restat unida a les extremitats i 
al cap. Alguns elements que reforçarien aquesta hipòtesis els trobariem en les fons clàssiques, com per 
exemple, el testimoni d’Estrabó (Estr. 4.1.4.5) quan diu que els ibers sacrificaven a la manera dels grecs i, 
de l’altra, la dispersió de la ceràmica d’importació grega en el territori Català que sembla estar directament 
associada amb la presència d’aquest tipus de dipòsits (veure fig. 7.55). 
Aquests elements podrien ser indicadors de la profunda penetració de la religiositat grega en les comunitats 
costeres i explicar d’aquesta manera l’originalitat de les pràctiques sacrificials, almenys fins a l’ibèric ple, 
de les comunitats interiors?
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7.3.6 La distribució de les fosses amb restes d’oviàprid 

En la cultura ibèrica hi ha molts jaciments on s’han recuperat dipòsits intencionals, que s’han associat en la 
majoria dels casos ritus de caire domèstic (veure punt 7.1.4). Els dipòsits més abundants en els jaciments de 
la costa catalana són els compostos per restes d’ovicàprid, principalment ovelles. Hi ha un volum important 
de literatura sobre aquest tipus de conjunts que s’ha traduït en estudis i treballs de síntesis sobre el tema, 
tant per als jaciments catalans (p.e: Nadal i Albizuri 1999b; Belarte & Sanmartí 1997; Valenzuela 2005; 
Valenzuela 2008c; Albizuri 2011b; Belarte i Chazelles 2011), com per a la zona aragonesa (p.e. Beltràn 
1976), País Valencià (Oliver 1996; Gusi i Muriel 2008), el País Valencià (p.e: Iborra 2004) i el Llenguadoc 
Francès (Fabre 1990; Columeau 1991, Belarte i Chazelles 2011; Gardeisen 2008; Gardeisen 2011). En els 
últims anys s’ha posat de manifest un tipus de pràctica generalitzada que ha portat a alguns autors a parlar 
d’una manifestació ritual pròpia de la l’àrea de la Mediterrània (p.e: Albizuri 2011).
Començant per l’ àrea catalana podem dir que les primeres manifestacions les trobem durant la Primera 
Edat del Ferro a la Moleta del Remei105 (Alcanó) i a la mateixa fortalesa dels Vilars (Arbeca). Tanmateix no 
serà fins a època ibèrica (sobretot a partir del s. V a.C) quan es generalitzaran aquestes dipòsits amb uns 
patrons de deposició més pautats i homogènis. En l’estat actual de la recerca, els jaciments que presenten 
aquest dipòsits són: Penya del Moro106(Barcelona), Puig Castellar107(Barcelona), Turó de Ca n’Olivé108 

(Vallès Occidental), Burriac109(Maresme), Turó del Montgròs110(Osona), Alorda Park111(Calafell), Puig de Sant 
Andreu112(Ullastret), l’Illa d’en Reixac113(Ullastret), Torre Roja114(Caldes de Montbui), les Guardies115(Vendrell), 
Sant Miquel d’Olèrdola116(Barcelona), Casa Nona Cal-Notari117 (Vilanova i la Geltrú), Mas Castellar118 (Pontós), 
Olius119(Solsona) i Serra de Mania120(Alòs de Balaguer).
105. En aquest jaciment es van localtizar les restes de nombroses extremitats, i un crani d’ovicàprid jove, dins una cista situada a l’interior del recinte 
nº 7. Al costat hi havia un altre ovicàprid jove, que també estava representat per les extremitats i el crani (Albizuri i Nadal 1990). Aquests conjunts 
es van datar entre mitants del s. V i finals del II a.C (Ferrer et al. 2008).

106. El jaciment de la Penya del Moro (Barcelona) va deixar al descobert 13 sacrificis “fundacionals” d’individus sencers o part d’ells dins d’algunes 
habitacions i relacionats amb els mur perimetrals. Aquest tipus de deposicions apareixien a l’interior d’habitacions, en una fossa sota els nivells de 
paviments (s. IV a.C). La majoria d’aquests individus eren joves/adults, no essent freqüent la presència de nadons o d’individus senils. En aquest cas 
no es va poder afirmar amb seguretat que aquest tipus de rituals i sacrificis es pugessin associar a la fundació de la casa, ja que en una de sola se’n 
van poder documentar diversos (Miró i Molist 1990, 316).

107. Es va trobar una ovella completa situada pròxima a una inhumació infantil (Nadal i Estrada 2003).

108. Els conjunts corresponien al període IV-III a.C. En total es van localitzar 22 dipòsits sacrificis col·locats en fosses de forma ovalada, propers 
als murs de les cases. En tots els dipòsits (menys en els nº4, nº2 i nº16) es repetia la postura del cap descansant sobre les mans i peus de l’animal. 
Dels vint-i-dos individus aïllats tretze corresponien a ovis aries i quatre a ovicàprids indeterminats. Hi havia un predomini dels individus que no 
passaven de l’any (Albizuri 1990, 148).

109. En aquest jaciment es va exhumar un esquelet de cabra depositat en el moment de refacció d’una paret que hauria caigut (Sanmartí 1987, 25-52; 
Sanmatrí i Belarte 1997, 11).

110. En aquest jaciment es va documentar una ovella inhumada sota el paviment d’un recinte (Molist i Rovira 1993, 128).

111. Un primer estudi de la fauna del jaciment va identificar 9 ovelles (tipus C), majoritàriament joves i jove/adultes (Albizuri i Nadal 1992). En 
posteriors treballs es van estudiar més dipòsits de manera aportant les dades de 35 conjunts més amb restes d’ovicàprid (Valenzuela 2005). S’observa 
un predomini dels dipòsits de tipus C (compostos per cranis i metàpodes) dipositats amb cura dins d’una fossa. També es van localitzar, en un menor 
nombre, dipòsits que comptàvem amb tot l’esquelet ,excepte el crani i els garrons, i conjunts que presentaven totes les parts anatòmiques (Valenzuela 
2008c, 152-153). Tots els conjunts se situaven entre finals dels s. V i inicis del IV a.C i alguns d’ells s’associaven a elements de caràcter domèstic 
com ara banquetes, llars i paviments (Sanmartí i Santacana 1987)

112. Va proporcionar les restes de diversos enterraments d’animals associats a inhumacions infantils. Aquestes consistien en la deposició de restes 
d’ovelles dins de 3 fosses (una amb restes de 3 individus i l’altra amb només 2 individus) (Belarte i Sanmartí 1997, 9).

113. En els nivells de l’època ibèrica es van documentar tres fosses en habitació amb restes d’ovella. En la fossa 63 hi havia l’esquelet sencer d’un 
xai de 6 setmanes. La fossa 139, situada al costat d’un mur, contenia una ovella de menys d’un any amb tot l’esquelet i traces de processament. 
Finalment en una altra habitació hi havia restes de dues ovelles adultes amb totes les parts esquelètiques representades. En aquest últim cas hi havia 
connexions anatòmiques i traces de desarticulació en alguns ossos llargs (Casellas i Parra 1993; Casellas 1995, 90).

114. Aquest es un jaciment del segle III a.C. L’estudi de la fauna l’ha dut a terme Estudi Sílvia Valenzuela (Universitat de Sheffield) però encara 
roman inèdit. D’aquesta manera deixem constància l’existència d’aquests conjunts, però caldrà esperar a la publicació per una major informació.

115. Jaciment del s. III-II a.C, on es van localitzar les restes de cinc ovicaprins a l’interior d’una mateixa estança (Nadal 1996).

116. Al sector UH1 UH 1 que corresponia a l’àmbit central dels espais coberts i el de més grandària, dedicat a tasques de tintura, es va localitzar in 
situ una ofrena d’ovis aries (Subirà i Molist 2008, 367).

117. Es parla de restes d’ovicàprid associades a una inhumació infantil (Nadal 2002).

118. En un dipòsits de sòl d’ocupació del sector 10 de la casa 2 hi havia les restes de dos ovelles (un mascle i una femella). Els conjunts comptaven 
amb fragments de crani i de les extremitats, alguns d’ells amb marques de tall que posarien de manifest el processat i extracció de la carn dels ossos 
prèvia a la seva deposició (Colominas 2009, 162-163).

119. Comunicació oral de David Asensio.

120. Es va exhumar un sol individu adult amb un context arqueològic poc clar. Tenia el cap, tronc i extremitats, així com algunes traces de 
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6. Puig Castellar (Santa Coloma)
7. Alorda Park (Calafell)
8. Penya del Moro (Sant  Just Desvern)
9. Turó de Ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès)
10. Torre Roja (Caldes de Montbui)
11. Les Guardies (Vendrell)

12.  Sant Miquel d’Olèrdola 
13. Casa Bona Cal-Notari (Vilanova i la Geltrú)
14. Mas Castellar (Pontós)
15. Illa d’en Reixac (Ullastret)
16. Puig de Sant Andreu (Ullastret)
17. Olius (Solsona) 
18. Serra de Mania (Alòs de Balaguer)
19. Vié-Cioutat (Monteils)
20. Saint Pierre les Martigues (Bouches du Rhône)
21. Lattara (Montpellier)
22.  Alto de la Cruz (Cortes de Navarra)

23. Atxa (Vitoria)
24. Torelló del Boverot (Almassora)
25. Los Villares (Caudete de las Fuentes)
26. La Seña (Villar del Arzobispo)
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29. Pech Maho (Sigean)
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Fig. 7.55 - Mapa amb la localitzacio dels dipòstis amb restes d’ovicàprid en els territoris propers a la plana occidental.
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A l’àrea del Llenguadoc Francès hi ha jaciments que presenten dipòsits amb els mateixos 
patrons deposicionals que en els de la costa catalana. Tenim exemples a Pech Maho121(Sigean), 
Montlaurès122(Narbona), Lattara123(Montpellier), Vié-Cioutat124(Monteils), Saint-Pierre-lès-Martigues125 
(Bouches-du-Rhône), Roquepertuse126(Velaux).
L’àrea costera del País Valencià també comptava amb diversos exemples al jaciment de Torelló del 
Boverot127 i, en època ibèrica, als jaciments dels Villares128 (Caudete de las Fuentes), la Seña i Puig de la 
Nau129 (Benicarló).
En aquest sentit, i tal i com ja havíem comentat en el punt anterior, sembla que en les zones interiors aquest 
fenomen és molt poc habitual. Per a l’àrea aragonesa només ens consta el jaciment d’Azaila130 (Teruel). 
Pels territoris del País Basc i Navarra tenim els jaciments d’Alto de la Cruz131(Cortes de Navarra) i Atxa132 
(Vitòria). Finalment, a la zona de Castella i Lleó tenim evidències, per a la Primera Edat del Ferro, al 
jaciment de Castillejo de Fuensaúco133 (Soria), i per a l’època celtibèrica a Soto de Medinilla134 (Valladolid). 

En aquest aparat no s’entrara a valorar la qüestió dels dipòsits que acompanyen als nadons, i que s’han 
interpretat com a ofrenes funeràries. Per a un aprofundiment en aquests aspectes remetem al recent treball 
Sílvia Albizuri (2011) en que s’ha tractat aquesta qüestió. El que si que apuntarem, com a tret distintiu i 
singular de la plana occidental, és l’absència d’enterraments de nadons acompanyats de restes d’ovicàprid 
i la migradesa dels dipòsits d’aquesta espècie, almenys en els períodes previs a l’ibèric ple (veure fig. 7.55). 
A més els conjunts de Vilars no semblen presentar un patró concret de deposició exceptuant l’únic conjunt 
del tipus C que és va localitzar a la zona 4 i que corresponia a la fase VIlars II (fig. 7.56). Per primera vegada 
hi havia una tipologia deposicional que recordava als gestos identificats en multiplicitat de jaciments de la 
costa mediterrània. L’aparició d’aquest dipòsit a la fortalesa dels Vilars coincidia amb la generalització i 
major presència dels materials ceràmics d’importació grega.

desarticulació. L’estudi, encara inèdit, el va dur a terme l’especialista Sílvia Valenzuela (universitat de Sheffield).

121. Deposició DP75059, del segle IV a.C, composta per un enterrament infantil amb el qual estarien barrejats els ossos d’un ovicàprid jove (uns 6 
mesos). Els ossos llargs havien estat dipositats individualment segons un efecte anomenat de feix (fagot), és a dir, més o menys encavalcats els uns 
damunt dels altres, com si haguessin estat remoguts (Gardeisen 2011, 55).

122. Hi havia tres de posicions en fossa amb tres ovelles senceres. Aquestes es van trobar en un àmbit domèstic de la segona meitat del s. IV a.C . Hi 
havia dos femelles, d’entre 24 i 48 mesos, i un jove adult d’entre 9 i 20 mesos. En els tres casos es van localitzar marques de tall que evidenciaven 
l’esquarterament acurat de les carcasses (Gardeisen 2001; Gardeisen 2011).

123. Són dos cranis d’ovella en nínxol, dipositats entre els murs i una banqueta (Gardeisen 1999). En intervencions recents s’ha descobert un conjunt 
tipus C (crani aïllat amb els dos metàpodes ) a la UE 55009. Aquest foren excavats i documentats per Stephanie Porcier de manera que les dades 
encara resten inèdites dins la memòria de les intervencions arqueològiques de l’estiu de 2011. 

124. Hi havia una petita fossa sota el sòl d’una casa de finals del s. V a.C (espai 1). Dins d’aquesta hi havia les restes de tres ovicàprids joves (un 
possiblement nounat). Les restes no tenien ni marques de tall, ni traces de foc (Dedet i Schwaller 1990, 151).

125. En aquest jaciment es van localitzar diverses fosses en àmbit domèstic. La major part de dipòsits (55%) contenien inhumacions individuals 
d’ovicàprid o de porc. En 11 fosses hi havia el mateix tipus de dipòsit, que consistia en la deposició d’un esquelet pràcticament sencer d’una ovella. 
La majoria dels animals tenien menys de 3 mesos d’edat. La cronologia d’aquest dipòsits aniria del s. VII-I a.C (Columeau 199, 157-161).

126. Dipòsits amb restes d’ovicàprid en context domèstic en els nivells del s. V a.C (Belarte i Chazelles 2011, 169).

127. En aquest jaciment es van localitzar dos ovicàprids nounats que van ser enterrats com a ofrenes formant part de possibles dipòsits fundacionals. 
Els nivells deposicionals corresponien al s. VII a.C (Iborra 2004).

128. Per al període de l’Ibèric Antic hi havia es van trobar les rests d’una cabró sencer adult (no parla de fossa). A l’Ibèric ple es va descobrir, a 
l’habitació 9 de la vivenda 2, una fossa que contenia les restes d’una ovella amb part del crani, cos i membres posteriors. Aquesta ovella tenia 
marques de foc a l’acetàbul. Finalment per a l’Ibèric Final es van localitzar les potes del davant d’una ovella de menys de 16 mesos (Iborra 2004).

129. Per aquest jaciment Oliver i Gómez-Bellard (1989) citen la presència de fosses amb d’ovicàprid del tipus C (cap, mans i peus).

130. En aquest jaciment van aparèixer restes d’ovicàprid dins un espai que es va interpretar com un temple. A part d’això també hi havia alguns 
espais domèstics amb dipòsits de restes de cabra, tot i que en aquest segon cas l’autora no es va atrevir a atribuir-ho a practiques rituals (Beltran 
1976).

131. Conjunt format per les restes d’un cabrit (cap i potes) relacionat amb un enterrament infantil. El conjunt estava situat al peu d’una paret de la 
casa 83/1 (Beltrán 1979, 101).

132. En els nivells celtibèrics es van exhumar dos caps aïllats d’ovicàprid dipositats dins d’un àmbit domèstic (Gil, en premsa). 

133. En els nivells d’una casa del s. VII a.C es van exhumar les restes d’un ovicàprid pràcticament complert. Aquest estava en una fossa sota el 
piment d’una vivenda de planta circular que corresponia als primers moments ocupacionals del poblat (Romero i Jimeno 1993; Romero i Misiego 
1995).

134. En aquest jaciment es van identificar sacrificis d’ovicàprids en relació amb enterraments infantils en habitació. El mateix patró deposicionals 
per a nadons i ovicàprids a portat a plantejar als autors que els sacrificis estiguessin relacionats amb ritus fundacionals per a propiciar la bonaventura 
de la nova construcció (Sanz i Romero 2007, 23-24).
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7.3.7 Discussió dels resultats i significació dels dipòsits

En el cas del ovicàprids el registre no sembla evidenciar que hi hagués una selecció especifica en funció de 
l’edat de l’individu ni de l’espècie (s’han trobat tant cabres com ovelles). Pel que fa al context principalment 
es van localitzar en espais domèstics, tot i que les últimes excavacions han posat de manifest la presència 
d’un conjunt en el que sembla un espai productiu. A nivell estratigràfic no presenten un patró homogeni 
de manera que de vegades apareixen dins dels reompliments, podent-se relacionar amb la refacció del 
paviment (p.e: FS-sn3) i d’altres amb l’excavació d’una fossa des del paviment reflectint una acció més 
puntual en el temps (p.e: FS-269). A més el nombre de dipòsits es tan reduït que no permet valorar si les 
tendències descrites per l’estacionalitat dels sacrificis són intencionals o si en realitat es tracta d’un miratge 
provocat per la manca de registre. Els patrons deposicionals i de selecció de les parts tampoc van mostrar 
cap criteri de selecció específic, menys en el cas de la FS-1091 del sector 4/22. En aquest espai situat 
a l’altre costa del testimoni hi va aparèixer el primer, i de moment únic, conjunt de tipus C, compost pel 
cap i els garrons. Aquesta troballa és interessant si tenim en compte que, si bé, aquest patró de selecció 
anatòmica és molt característic dels jaciments de la costa135, els exemples trobats a la plana occidental 
són molt testimonials, per no dir excepcionals. Amb les dades actuals podem afirmar que aquest patró 
deposicional hauria arribat, durant l’ibèric antic (fase Vilars II) al mateix temps que els objectes d’importació 
grega, essent un dels primers exemples de la penetració de costums i pràctiques “importades” a la fortalesa. 
Però caldrà esperar a l’ampliació de l’àrea excavada en les zones de l’est de la fortalesa, i en els nivells 
de les fases Vilars I i Vilars 0, per veure si realment aquesta poca representativitat es deu a una falta 
d’excavació o si constitueix un tret distintiu de la fortalesa, i per extensió dels jaciments de la plana interior, 
tal i com pensem.

Fig. Alguns exemples de conjunts d’ovicàprid  tipus C procedents d’altres jaciments catalans: 
1-3. Dipòsits amb restes d’ovella del tipus C d’Alorda Parc (extret de Valenzuela 2008); 

4. FS-1091 (UE 4827) diposit d’ovella tipus C de la fortalesa dels Vilars; 
5. Dipòsit tipus C de Turó de Ca N’Oliver (extret d’Albizuri 2011, fig. 5; fotografia del CRAC).

1

2 3

4

5

Fig. 7.56 - Alguns exemples de conjunts d’ovicàprid tipus C procedents d’altres jaciments catalans: 1-3. Dipòsits amb restes d’ovella del tipus C 
d’Alorda Parc (extret de Valenzuela 2008); 4. FS-1091 (UE 4827) diposit d’ovella tipus C de la fortalesa dels Vilars; 5. Dipòsit tipus C de Turó de 

Ca N’Oliver (extret d’Albizuri 2011, fig. 5; fotografia del CRAC).

135. Tenim exemples a Alorda Park (Calafell, Tarragona) (Valenzuela 2008), Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) (Codina et al. 2009), Illa d’en 
Reixac (Ullastret, Girona) (Casellas 1995), Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) (Nadal i Estrada 2003), Penya del Moro (Sant 
Just Desvern, Barcelona) (Barberà et al. 1989; Miró i Molist. 1990), Turó de Ca n’Oliver (Sabadell, Barcelona) (Albizuri 2011b), etc. 
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7.4 Els dipòsits amb restes de fetus de cavall
7.4.1 Presentació i contextualització dels conjunts

La quantificació actual pel que fa al nombre d’individus ascendiria a 15136. Aquest tipus de deposicions van 
apareixer en diversos contextes:

• Una bateria d’habitacions recolzada contra la muralla. Aquest primer grup d'habitacions està format 
per les zones 4, 11,12 i 13 i és on s’ha localitzat el 86,66 % de les deposicions de fetus d’èquid. 
Acotant més, un 73,33% apareixen a la Zona 4 i un 13,38 % ho fan a la Zona 11. Cal dir al respecte 
que la Zona 4 que és la que s’ha excavat d’una manera més intensiva de manera que aquesta 
concentració en la zona 4 també es podria deure a aquest fet.

• En la banda oposada un segon conjunt d’edificacions, més mal conegudes, es situen entre el carrer 
i la plaça central. Aquests recintes evidencien una clara diferència de talla respecte a les anteriors, 
en moltes d’elles s’han pogut documentar restes de forns i altres estructures que clarament s’han 
relacionat amb tasques productives. Tot fa pensar que la zona central s’hauria destinat en major part 
a estructures d’emmagatzematge de gra i de tallers de ceràmica i metal·lúrgics. En aquest context 
tan sols s’ha documentat fins al moment una inhumació, constituint tan sols un 6,66% d’aquest tipus 
de deposicions.

UE Any zona sector Fet Fases NR Edat (abans del 
naixement)

Fase de 
gestació Anatomia

4731 2006 4 31/32 FEEQ-10 Superficial 4 4 mesos 1 extrem. anteriors + 
pèlvis

4643 1999 4 17 FEEQ-A Vilars I 63 3,5 - 4 mesos 1 complert

4662 1999 4 17 FEEQ-B Vilars I 14 3,5 - 4 mesos 1 quatre extrm. + pèlvis E

4642 1999 4 17 FEEQ-1 Vilars I 3 3,5 - 4 mesos 1 metacarp III + falanges

4224 1988 4 4 FEEQ-C Vilars II 16 3,8 mesos 1 crani + extrem. + 
pèlvis E

4583 1998 4 18a FEEQ-D Vilars II 3 5,5 - 6 mesos 2 pèlvis + ext. post. E

4586 1998 4 18b FEEQ-E Vilars II 1 5,5 - 6 mesos 2 escàpula E

4283 1998 4 4 FEEQ-F Vilars II 100 7,5 mesos 2 complert

4287 1990 4 4 FEEQ-G Vilars II 107 6 mesos 2 complert

4244 1982 4 4 FEEQ-H Vilars II 170 5 mesos 2 complert

4739 2006 4 32 FEEQ-12A Vilars II 110 8,5 mesos 2 complert

4740 2006 4 32 FEEQ-12B Vilars II 108 4 - 4,5 mesos 1 complert

6385 2006 6 38 FEEQ-9 Vilars II 203 10 mesos 2 complert

11081 2001 11 9 FEEQ-2 Vilars Ia 276 7 - 7,5 mesos 2 complert

11512 2005 11 29a FEEQ-3 Vilars Ib 144 3,5 - 4 mesos 1 complert

Fig. 7.57 - Taula d’inventari amb fosses de fetus de cavall del jaciment.

Un cop localitzats els llocs de deposició varem evidenciar que els individus apareixien en un 90% dels 
casos en contextos domèstics i sols en un dels casos (el de l’individu de la zona 6) ho va fer en el que s’ha 
documentat com un taller ceràmic.
Les restes arqueològiques han evidenciat una pràctica molt consolidada i homogènia pel que fa al tractament 
i deposició d’aquest tipus de restes animals. Un tret distintiu és el tractament clarament diferenciat pel que 
fa a la resta de la cabana animal per diversos motius:

• La majoria dels fetus apareixen en connexió anatòmica i sense marques de tall, i en els casos en 
que les restes estaven remogudes, s’ha atribuït a factors post-deposicionals, ja que apareixen la 
majoria d’ossos llargs i tampoc s’hi han identificat marques de tall.

136. A mode d’aclariment , cal remarcar que la nomenclatura i numeració que s’ha utilitzat per als fetus ha estat perquè s’ha optat per mantenir 
la numeració inicial que tenien al registre per tal de no crear posteriors confusions. D’aquesta manera, els nombres que no apareixen és perquè 
designaven als individus descartats. Pel que fa als fetus que s’han numerat amb lletres és perquè el seu estudi ja s’havia iniciat anteriorment per 
l’especialista en fauna Xavier Gómez i hem optat per respectar la seva numeració.
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La fortalesa dels Vilars d’Arbeca

Fetus de cavall - Vilars fases Ib i IIb

Fetus de cavall - Vilars fases Ia i IIa

Nord

4.4.4_2. Situació de les fosses de fetus de cavall en les diverses fases cronològiques.
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Fig. 7.58 - Situació de les fosses de fetus de cavall en les diverses fases cronològiques.
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VILARS II

FEEQ 9
sector 6/38

FEEQ 12A
sector 4/32

FEEQ 12B
sector 4/32

FEEQ D
sector 4/18

FEEQ E
sector 4/18

FEEQ H
sector 4/4

FEEQ G
sector 4/4

FEEQ F
sector 4/4

FEEQ C
sector 4/5

Fig. 7.59 - Representació dels elements anatòmics dels conjunts de fetus de cavall de la fase Vilars II.
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VILARS I

FEEQ 2
sector 11/9A

FEEQ B
sector 4/17 

FEEQ A
sector 4/17

FEEQ 3
sector 11/29A 

Fig. 7.60 - Representació dels elements anatòmics dels conjunts de fetus de cavall de la fase Vilars I.

• No apareixen associats a restes de consum o de detritus com si que ho fan els fetus d’altres animals 
(Bos taurus, canis familiaris, Ovis aries i Capra hircus fins al moment). Aquestes restes apareixen 
representades per algunes parts anatòmiques, mai complerts. A més es troben entre les restes de 
consum, en petits abocament de detritus, fet que remarca el seu caràcter residual. 

• Una altra dada interessant és on i com apareixen enterrats els individus. El que crida l’atenció en 
un primer moment és el context domèstic de les
deposicions. A més, i fins al moment, aquest tipus de deposicions solen estar contra els murs de les 
cases en posició fetal i preferentment amb l’esquena contra el mur. Així mateix la seva disposició no 
és aleatòria a 
l’interior de les estances, ja que normalment es troben situats prop de l’entrada o bé a la part 
meridional de la mateixa.

• Cal remarcar que aquest tipus de deposicions s’associen a tasques de refacció o reparació de 
paviments. Amb això volem dir que apareixen sempre a l’interior de reompliments vinculats a 
aquestes tasques de reparació. En pocs casos (només dos fins al moment) s’ha pogut documentar, 
d’una manera evident, la fossa en la que s’hauria dipositat el fetus. Aquest fet es deu a la dificultat 
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VILARS II

FEEQ H sector 4/4FEEQ F & G sector 4/4

FEEQ 9 sector 6/38 FEEQ 12A sector 4/32

FEEQ 12B sector 4/32

Fig. 7.61 - Fotografies efectuades al terreny dels conjunts amb fetus de cavall de la fase Vilars II.

que suposa distingir un retall que ha estat reomplert amb la mateixa terra. Tot i així, hi han indicis que 
evidenciarien la existència d’una fossa, entre els quals destacaríem principalment la conservació de 
la posició primària dels fetus, que segurament sense unes parets que el retinguessin hagués estat 
més difícil que aquesta romangués en la seva posició original.
 
• Pel que fa al tipus de pràctica, podem dir que el tractament que reben les restes de fetus d’èquid és 
el mateix que el que s’ha documentat per als individus peri-natals humans.
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7.4.2 Descripció individualitzada 

         FEEQ-A, FEEQ-B i FEEQ-1

Fase: Vilars I
Sector: 4/17
UE: 4643, 4662, 4642
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

Ambdós individus van aparèixer pràcticament complets i no s’hi van poder documentar marques de tall. 
Pel que fa a FEEQ-A, presentava alguns fragments del neurocrani així com també alguns fragments de 
mandíbula. La resta d’esquelet cefàlic estava representada en gran part pels ossos llargs que estaven en 
molt bon estat de conservació, amb la presència de les dues escàpules, els dos húmers, les ulnes, els 
metacarps III, així com els dos metatarsos i una falange II i III, les dues de l’extremitat dreta (veure fig. 7.60).

L’individu FEEQ-B, es va poder recuperar la major part de l’esquelet cefàlic amb la major part dels ossos 
llargs amb l’única absència de la tíbia dreta i de les falanges. L’esquelet axial, si ens remetem a les fotografies 
d’excavació, podem veure perfectament com hi és representat, com també ho fa alguna vèrtebra. Tanmateix 
aquestes dades no van quedar recollides en la documentació gràfica que ens ha arribat (Gómez 2003).

Fig. 7.62 - Fotografies efectuades al terreny dels conjunts amb fetus de cavall del la fase Vilars I.

VILARS I

FEEQ A sector 4/17 FEEQ B sector 4/17

FEEQ 2 sector 11/9A FEEQ 3 sector 11/29A
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La determinació de l’edat per aquests individus, en primer lloc vam fer ús de la longitud màxima de la diàfisi 
de diferents ossos llargs per determinar l’edat. Aquest mètode ens va proporcionar per a FEEQ-A una edat 
d’uns 150 dies (Guffy et al. 1970) i unes 20 setmanes (Saarni 1919; Habermelh 1975); que equivaldria a 
uns cinc mesos d’edat. Un segon mètode anàlisi (Amorosi 1989) ens va permetre establir una edat mínima 
d’uns 60 dies i una edat màxima d’uns 135 dies a partir de la formació de la tercera falange. Tot i així, les 
dades pel que fa al moment d’aparició de la tercera falange, donava una forquilla d’entre 85 i 135 que varem 
considerar massa amplia per a tenir-la en compte. Així que finalment és va establir una mitja de la forquilla 
amb uns 110 dies. Les dades que ens va proporcionar aquest segon mètode ens donava doncs una edat 
compresa entre els 2 mesos i els 3 mesos i mig.

L’individu FEEQ-B tot i que a nivell biomètric presentava unes longituds superiors respecte l’anterior, no 
vam considerar la diferència prou significativa, ja que la diferència de grandària era molt poc significativa. 
La diagnosi per aquest individu va establir la prioritat en els criteris de formació i ossificació dels diferents 
parts anatòmiques de l’esquelet estimant una edat compresa entre els 3 mesos i mig i els 4 mesos en el 
moment de la mort.

L’individu FEEQ-1 és va descobrir en treballs posteriors. És trobava situat també dins el reompliment UE 
4642, destinat a preparar l’espai per la construcció del P-359 de Vilars I. a diferència dels altre dos fetus, 
aquest només està representat per un Metacarp, en molt bon estat de conservació i en el qual no s’hi han 
pogut localitzar marques de tall. Pel que fa a la determinació de l’edat no teníem gaires dades per a poder 
contrastar, però a partir de la comparació del metacarp de FEEQ 1 amb els metacarps de FEEQ A i FEEQ 
B. Tant les dimensions com el grau d’ossificació de la diàfisi van resultar ser pràcticament idèntiques, 
estimant doncs la mateixa edat que els dos individus anteriors.

         FEEQ-C

Fase: Vilars II
Sector: 4/4
UE: 4224
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

Aquest individu estava compost per 16 restes que formaven part de l’esquelet cefàlic: 1 fragment de crani 
(zigomàtic), 1 fragment de mandíbula dreta, 1 fragment de mandíbula esquerra, 1 fragment d’escàpula 
dreta, 1 fragment d’escàpula esquerra, els dos húmers, els dos radis, un metacarp III, 1 fragment de pelvis 
(ílium), el fèmur esquerra, la tíbia esquerra i els dos metatarsos III (Miró 1992, 87).
Pel que fa a la determinació de l’edat, les mesures extretes del dibuix a escala 1:1 del fèmur esquerra (Miró 
1992, fig.4), vam poder fer una estimació de l’edat en setmanes a partir de la longitud màxima de la diàfisi 
(LMD) (Habermelh 1975; Saarni 1919). L’individu devia tenir una edat d’aproximadament 17 setmanes, 
que equivaldria a 4,25 mesos. A partir dels centres d’ossificació vam obtenir una edat aproximativa d’uns 
3’5 mesos a partir de la presència dels metàpodes residuals. Tot i la proximitat d’edat vam valorar també la 
manca de gran part dels centres d’ossificació de l’esquelet i vam optar per la prudència establint una mitja 
entre els dos resultats obtinguts que proporcionava una edat d’uns 3’8 mesos.

         FEEQ-D i FEEQ-E

Fase: Vilars II
Sector: 4/18
UE: 4583, 4586
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

En el cas de FEEQ-D, els ossos recuperats corresponien a ílium dret, un Metatars III dret i una tíbia dreta, 
tots els tres elements amb les diàfisis perfectament formades però sense la presència de les epífisis. En 
cap cas es parlava de marques de tall ni carnisseria. En el cas de FEEQ-E la representativitat encara era 
inferior amb la presència d’una escàpula esquerra, sense epífisis però mostrant un alt grau d’ossificació.
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Pel que fa a la determinació de l’edat ens vam basar en primer lloc en els treballs anteriors, que van 
centrar la determinació a partir dels centres d’ossificació. En aquest cas és va tenir en compte que els COP 
comencen a formar-se a partir del tercer o quart més de l’embaràs i que els secundaris no ho fan fina als volts 
del vuitè més. Tenint en compte els aspectes anteriors i establint també la comparació d’aquestes restes 
amb les estudiades anteriorment, es va estimar que aquests individus haurien mort entre els 100 i els 200 
dies de gestació (Gómez 1998). Aquesta forquilla d’edat la vam trobar massa amplia ja que oscil·lava entre 
els 3 i els 6 mesos d’edat, dos moment en que l’esquelet fetal presenta un aspectes realment diferents. Vam 
optar per prendre mesures a partir dels dibuixos a escala 1:1 (Gómez 1998) dels ossos llargs de FEEQ-D i 
l’escàpula de FEEQ-E. A partir de la LMD preteníem acotar més dins la forquilla proposada anteriorment. El 
resultat ens allunyaven dels 3 mesos d’edat i situaven l’individu FEEQ D entre els 5’5 i els 6 mesos d’edat.

Pel que fa a l’individu FEEQ E tan sols estava representat per un fragment d’escàpula esquerra. Tot i que 
vam considerar l’escassetat de dades si més no podem dir que comparant les escàpules dels fetus FEEQ 
A, FEEQ B la gran diferència de talla i grau d’ossificació superior de L’escàpula de FEEQ E ens va permetre 
afirmar que aquest fetus tindria una edat que oscil·laria entre els 5 i els 6 mesos d’edat aproximadament.

         FEEQ-F i FEEQ-G
Fase: Vilars II
Sector: 4/4
UE: 4283, 4287
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

En treballs anteriors és citava l’aparició d’ambdós individus en connexió anatòmica i amb pràcticament la 
totalitat de l’esquelet (Miró 1992, 88-89). En els treballs de Mirò no s’especificava el nombre de restes i 
tampoc la presència o no de marques de tall. Les restes d’aquests dos individus no es van poder localitzar 
així que es va treballar d’una banda a partir de les fotografies i de l’altra utilitzant els dibuixos que va 
realitzar Josep Maria Mirò (1992, fig. 4 ). En aquests hi apareixien dibuixats dos dels fèmurs a escala 1:1 de 
FEEQ-F i FEEQ-G i vam poder extreure algunes dades biomètriques. Aquest fet tan sols ens va permetre 
realitzar una aproximació pel que fa a l’edat137, a partir de la comparació de les mesures de longitud ( LMD) 
i amplada ( DL) amb la resta d’individus que havíem estudiat anteriorment.
A partir de la longitud màxima del fèmur vam poder estimar una edat d’unes 23 setmanes (Saarni 1919; 
Habermelh 1975) per a l’individu FEEQ-G que equivaldria a uns 6 mesos i pel FEEQ-F vam obtenir unes 30 
setmanes que equivaldrien a 7,5 mesos.

         FEEQ-H

Fase: Vilars II
Sector: 4/4
UE: 4244
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

Les restes de FEEQ-H documentades en treballs anteriors fan referència únicament a un fragment de Pelvis 
dret (ísquium), un fèmur dret i una tíbia dreta (Mirò 1992, 88). Tot i així la revisió dels materials d’aquesta 
campanya, juntament amb el registre gràfic van evidenciar que aquest individu presentava un nombre 
superior de restes en el moment de la seva exhumació. Així doncs vam afegir a les anteriorment citades, 2 
fragments de l’ísquium, 3 fragments d’escàpula, les dos ulnes, un metacarp III, tres falanges I, 3 falanges III, 
7 mètapodes residuals pel que fa a l’esquelet cefàlic. Una dada important va ser la localització de l’aparell 
auditiu a partir de dues restes realment molt petites. Referent a l’esquelet axial vam poder documentar la 
presència de 59 fragments de vèrtebra. Sembla doncs que aquest individu que va ser inicialment considerat 
com unes poques restes en posició secundària (Mirò 1992, 88) passava a adquirir una major entitat a partir 
dels presents estudis donant pes a la hipòtesi d’una nova deposició ritual clarament voluntària. Per a la 
determinació de l’edat d’aquest individu vam utilitzar d’una banda, les mesures preses de nou a partir dels 
dibuix del fèmur a escala 1:1 (Miró 1992, fig. 4). Longitud màxima de la diàfisi ens va proporcionar una 
aproximació d’unes 20 setmanes (Habermelh 1975; Saarni 1919) que equivaldria a uns 5 mesos d’edat.
137. L’edat inicial que se’ls havia atribuït era inferior a 10 mesos, tot i que aquest fet resulta evident i un punt de partida per als nostre treball, els 
estudis de Miró (1998) van ser els primers que van revelar la presència d’èquids en estat fetal al jaciment del Vilars.
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Apartir de la presència dels COP vam poder obtenir una edat aproximativa d’uns 3,5 mesos a partir de 
l’aparció de la tercera falange. Tot i així aquest esquelet presentava moltes mancançes pel que fa a la 
preservació de molts dels centres d’ossificació de l’esquelet aquest fet va fer que consideresim d’una 
manera molt secundària els resultats d’aquest segon mètode.
La constatació de la presència de l’aparell auditiu va ser clau a l’hora de pode acotar més en la determinació, 
ja que aquest s’ossifica a partir dels 160 dies d’edat, és a dir , a partir del efectivament dels 5 mesos de 
gestació i és un tret diagnòstic molt ben estudiat i localitzat en el temps.

         FEEQ-2

Fase: Vilars II
Sector: 11/9
UE: 11081
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

L’esquelet va aparèixer complet i molt ben conservat. No presentava marques de tall en cap dels seus ossos 
i tampoc la superfície dels ossos no estava afectada per agents naturals. Aquest fetus estava representat 
per un total de 276 restes. 
L’esquelet cefàlic estava pràcticament complet. El crani és va poder extreure pràcticament complet i és va 
poder observar com la zona del maxil·lar i de la mandíbula inferior presentaven els gèrmens dentaris molt 
desenvolupats. Finalment també és va poder identificar el perioticum amb les restes de l’aparell auditiu.
La resta de l’esquelet cefàlic estava representat per les extremitats anteriors ( amb les dues escàpules, 
l’húmer esquerra, els dos metacarps, les dos falanges II i la falange III esquerra, les dues ulnes i un dels 
metàpodes residuals), les extremitats posteriors (els dos fèmurs, les dos tíbies, els dos metatarsos i les 
falanges II) i finalment la pelvis estava sencera i en molt bon estat de conservació. El fetus FEEQ 2, no 
presentava encara els COS (epífisis), tot i l’elevat grau de desenvolupament esquelètic d’aquest fetus. Pel 
que fa a l’esquelet axial presentava pràcticament la totalitat de les vèrtebres amb 37 restes i les costelles 
amb 45 restes.
La longitud màxima de la diàfisi dels diferents ossos llargs ens va proporcionar una edat mínima de 220-
225 dies (Guffy 1917) i en setmanes proporcionava un total de 33 (Habermelh 1975; Saarni 1919). Aquests 
recompte equivaldria a uns 7 mesos d’edat i ambdós mètodes van esdevenir força coincidents. Pel que 
fa al mètode de representació dels centres d’ossificació (Amorosi 1989; Guffy 1970) va proporcionar una 
edat màxima de 5 mesos, a partir de l’aparició del cos de la falange III, a partir de l’alt grau d’ossificació de 
les diàfisis dels ossos llargs. L’absència d’epífisis ossificades (COS) als ossos llargs ens informava de que 
aquest individu no superaria els 230 dies d’edat. (Prummel 1987,14). Aquests segons resultats mostraven 
una diferència substancial respecte l’anterior mètode. Així que, En última lloc vam optar per realitzar la 
comparació entre FEEQ-2 i l’individu procedent de la col·lecció de referencia FECA 1 (que sabíem segur 
que tenia 7 mesos d’edat). L’objectiu era analitzar si el grau de desenvolupament d’ambdós esquelets era 
similar. 
Un cop valorats els diversos mètodes vam valorar que en aquest cas, el mètode dels centres d’ossificació 
proporcionava una edat inferior a la real, aquest fet va evidenciar una de les limitacions a tenir en compte 
a l’hora d’utilitzar aquest mètode. La manca de centres d’ossificació degut a la l’excavació, a la desaparició 
com a conseqüència dels factors post deposicionals, etc... pot afectar significativament els resultats. 
En l’anàlisi del fetus FEEQ 2 es va prioritzar l’utilització de la col·lecció de referència i dels treballs de 
Prummel (1970), degut a les característiques de formació esquelètica i el major grau d’ossificació dels ossos 
ens permetien identificar trets anatòmics que en individus de més petita talla encara no estan formats. El 
resultat de l’anàlisi de l’individu FEEQ 2 va donar una edat que oscil·laria entre els 7-7’5 mesos de gestació.
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         FEEQ-3

Fase: Vilars II
Sector: 11/29A
UE: 11512
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

Aquest individu tot i les reduïdes dimensions del seu esquelet va poder ser recuperat en molt bon estat i 
molt complet amb un total de 144 restes.
El seu esquelet cefàlic estava representat per 19 fragments del crani entre els quals és va poder documentar 
un germen dentari. Pel que fa a la resta de l’esquelet cefàlic presentava les dues extremitats anteriors (2 
escàpules, 2 húmers, 2 radis, 1 Ulna dreta i el metacarp dret), les dues extremitats posteriors (el fèmur 
esquerra, les dos tíbies, i el metatars dret). L’esquelet axial estava molt ben conservat en l’individu FEEQ-3 
amb un total de 37 restes de vèrtebra i 45 restes de costella.
En la determinació inicial de l’edat per aquest individu, a part d’utilitzar els mètodes de (Amorosi 1989; Guffy 
1970) que van proporcionar una edat màxima de 85 dies optar per realitzar una comparació amb FEEQ 3 
i FEEQ 1 que ja havíem estudiat anteriorment i per als quals havíem pogut establir una edat d’entre 3,5 i 4 
mesos aproximadament. A partir d’aquesta comparació vam poder constatar la proximitat dels tres individus 
pel que feia al seu desenvolupament esquelètic i inclús vam poder veure com FEEQ 12 B presentava una 
talla lleugerament superior respecte FEEQ 3 i FEEQ 1. 

         FEEQ-9

Fase: Vilars II
Sector: 6/38
UE: 6385
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

Aquest individu estava molt ben representat amb un total de 203 restes. Va aparèixer en connexió anatòmica 
en la seva posició primària decúbit lateral esquerra. El Crani i la mandíbula és van poder extreure en 
bloc, preservant la pràctica totalitat de la dentició. L’esquelet cefàlic estava pràcticament sencer; amb les 
extremitats anteriors (les dos escàpules, els dos húmers, els dos radis, les ulnes i les falanges I), les 
extremitats posteriors (els dos fèmurs, les dos tíbies, un calcani, els dos metatarsos i les falanges I); a més 
es van conservar també 7 dels 8 metàpodes residuals. La zona pelviana, estava totalment completa amb 
l’ílium, l’ísquium i l’os del pubis, encara sense soldar.
L’esquelet axial està també pràcticament complet amb 103 restes de vèrtebra i 57 restes de costella.
Aquest individu presentava unes proporcions i desenvolupament fetal bastant superior al dels individus 
estudiats anteriorment. Les mesures sobre la longitud màxima de la diàfisi ja van revelar uns primers 
resultats que proporcionaven 270 dies d’edat (Guffy 1970) i entre 35-37 setmanes (Saarni 1919; Habermelh 
1975). Això vol dir que segons els resultats en dies l’individu no tindria com a mínim uns 8 mesos d’edat i si 
ens referim a les setmanes aquest ascendiria com fins a un mínim de 9 mesos.
Les anàlisis realitzades a partir de la contrastació dels estudis de Guffy (1970) i Amorosi (1989), ens van 
permetre establir, a partir dels últims COS que es formen, una edat que oscil·laria entre els 300 dies, a 
partir de l’aparició de l’epífisi proximal del Radi, l’epífisi distal de la falange I. Segons aquest segon mètode, 
l’edat de FEEQ-9 ascendiria fins als 10 mesos d’edat aproximadament respecte el mètode de la longitud 
màxima de la diàfisi, el qual li atribuïa una edat mínima de 9 mesos. Tot i així, varem optar per establir 
una tercera comparació amb els fetus dibuixats per Prummel (1970). En concret il·lustrava un individu de 
230 dies i un altre de 300 dies. Els ossos que varem tenir en compte a l’hora de realitzar la comparació 
van ser principalment alguns dels ossos llargs, les falanges l’os del calcani i l’escàpula com a ossos que 
ofereixen més trets diagnòstics que permeten aproximacions més fidedignes. A partir d’aquestes útlimes 
constatacions vam poder evidenciar de nou que FEEQ-9 tenia una major proximitat a l’individu A de 300 
dies (Prummel 1970) i l’allunyava definitivament del fetus més petit de 230 dies (Prummel 1970).
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         FEEQ-12A i FEEQ 12B

Fase: Vilars II
Sector: 4/32
UE: 4739, 4740
Taxo: EQCA
Edat: Fetus 

L’individu FEEQ-12 A estava format per un total de 110 restes. Aquest fet ens fa pensar que originàriament 
devia estar complet i en connexió anatòmica, tot i aparèixer lleugerament remogut, segurament fruit de 
posteriors tasques de refacció del paviment.
Les restes és presentaven en un molt bon estat de conservació i sense marques de tall. L’esquelet cefàlic 
estava representat per les extremitats anteriors (el radi dret, L’ulna esquerra, els dos metacarps, una falange 
I i 3 metacarps residuals), les extremitats posteriors ( el fèmur dret, les dos tíbies, els dos metatarsos i 2 
metatarsos residuals i els dos calcanis). Pel que fa a la pelvis està tot sencera, en canvi les escàpules no 
és van poder documentar. També van aparèixer fragments del crani d’una manera molt testimonial ja que 
aquest pràcticament no s’havia conservat. L’esquelet axial podem constatar que està molt ben representat 
a partir de la presència de 32 restes de vèrtebres i 40 restes de costella.

L’individu FEEQ-12B estava a la seva vegada compost per un total de 108 restes. Tot i que la majoria 
estaven amb molt bon estat de conservació alguns d’ells presentaven marques d’arrels molt localitzades en 
algunes parts de la seva superfície.
L’esquelet cefàlic està representat per la pràctica totalitat de les seves parts anatòmiques.. Pel que fa a 
les extremitats anteriors vam poder documentar la presència de les dos escàpules, els dos húmers, els 
dos radis , les dos ulnes i el metacarp esquerra. Les extremitats posteriors estaven representades pels 
dos fèmurs, les dos tíbies i els dos metatarsos. També estaven presents 4 dels 8 metatarsos residuals. 
Finalment la zona pelviana també hi estava representada per un fragment de coxal.Pel que fa a l’esquelet 
axial és van poder documentar 34 restes de vèrtebra i 37 restes de costella. Finalment també hi havien 
fragments de crani i mandíbula.

La determinació de l’edat FEEQ 12 A es va dur a terme a partir de la longitud de la diàfisi dels diferents 
ossos llargs. Aquest individu tenia aproximadament 220-225 dies d’edat (Guffy, 1970) i en setmanes entre 
29 i 33 (Saarni, 1919), es a dir entre els 7 i els 7,5 mesos d’edat. L’ anàlisi dels centres d’ossificació va estar 
sotmès a la parcialitat degut a les limitacions que provocava l’estat de conservació del conjunt (alteració del 
fetus com a conseqüència dels treballs agrícoles). Tot i així vam voler documentar-ho amb l’esperança que 
s’hagués preservat algun dels ossos que actuen com a elements identificadors de l’edat. L’edat màxima 
que vam poder determinar a partir d’aquest mètode va ser d’uns 130-155 dies, que equivaldria a entre 4 i 5 
mesos d’edat (Amorosi 1989; Guffy 1970). Aquests resultats anteriors van produir una disminució de l’edat 
considerable respecte el primer mètode utilitzat. En tercer lloc i veien el desajust que presentava el mètode 
a partir dels centres d’ossificació vam utilitzar l’individu FECA 1 de la col·lecció de referència. Paral·lelament 
també vam establir comparacions entre el fetus de Vilars i els fetus apareguts en els treballs de Prummel 
(1970) per acabar de realitzar una determinació més aproximada. 
A partir de l’ús dels diferents mètodes i veien que l’individu FEEQ-12A presentava trets diagnòstics que el 
situaven en un estadi entre els 230 dies i els 300 dies vam establir una mitja entre aquestes dues edats 
estimant una edat d’uns 265 dies que equivaldria a uns 8 mesos i mig d’edat.

Pel que fa a l’individu FEEQ-12B la longitud de la diàfisis dels diferents ossos llargs ens va proporcionar 
una edat d’uns 145 dies (Guffy 1970) i en setmanes entre 15-20 setmanes (Saarni 1919), que equivalia a 
uns 4 o 4’5 mesos d’edat. La presència de la majoria de COP ens van proporcionar una edat màxima de 80 
dies a partir de l’ossificació del metacarp III. Aquest segon mètode el situava en una edat inferior respecte 
al mètode anterior, amb un resultat d’uns 2’5 mesos d’edat en el moment de la mort (Amorosi 1989; Guffy 
1970). Veient el grau de formació del fetus, aquest segon resultat no era satisfactori ni creible. Així doncs, 
es va valorar que la mancança d’alguns centres d’ossificació primaris138, hauria pogut provocar en aquest 
cas una manca d’informació important que havia modificat i infravalorat l’edat de l’individu.

138. Com a conseqüència de la dificultat pel que fa a la seva recuperació, ja sigui per problemes de conservació o per les tasques d’excavació, fruit 
de les reduïdes dimensions dels ossos en fetus tant joves.
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7.4.4 El desenvolupament de l’esquelet fetal

En tots els mamífers el procés de gestació implica un creixement desigual dels ossos. La fase de gestació 
podríem dir que té dos processos de desenvolupament molt marcats. D’una banda una primera etapa 
suposaria un procés d’aparició i diferenciació més marcats dels diferents òrgans i ossos durant els primers 
40 dies de la gestació (primera fase de gestació) i de l’altra el creixement més manifest dels mateixos que 
es produiria entre els 150 i els 250 dies, és a dir, entre els 5 i 8 mesos (segona fase de la gestació). 
Els ossos creixen gràcies a l’activitat de les plaques d’ossificació (Rossdale 1991, 235), o altrament dites 
també centres d’ossificació, com apareix referenciat en els treballs de Saarni o Prummel. Són formacions 
que es troben a l’extrem de tot os llarg, tant en les extremitats anteriors com posteriors. Aquests centres 
d’ossificació estan formats per teixit cartilaginós, que amb el temps es calcifica formant l’os neoformat 
i incorporant-se d’aquesta manera a la columna òssia preexistent. Durant aquest procés l’os creix 
longitudinalment a mesura que el cavall creix en alçada, però com hem mencionat anteriorment, aquest 
no és un procediment regular, sinó que és fluctuant al llarg de les diferents fases de desenvolupament del 
fetus i posterior poltre. Les plaques de creixement (o centres d’ossificació) es consoliden a diferents edats 
en funció del lloc que ocupen a l’esquelet. Així per exemple, la placa de creixement de les costelles es tanca 
(deixa de créixer) entre els 6-9 mesos i les existents a l’extrem inferior de les diàfisis entre els 9 i els 12 
mesos. Finalment referents a les regions carpianes i tarsianes, es tanquen entre els 24 i 30 mesos d’edat 
(Rossdale 1991, 236). D’aquesta manera, quan el poltre nounat està preparat per sortir del ventre matern 
encara no han finalitzat tots els processos de formació del seu esquelet. 
Les dades exposades anteriorment, evidencien que el fetus està sotmès a tot un seguit de canvis constants 
durant el seu desenvolupament. Aquests aparentment no mostraven cap regularitat o patró que permetes 
establir algun tipus de criteri sogre el moment el moment de la mort durant el procés de gestació. Tot i així, 
veient l’ampli espectre de mostra a disposició, varem optar per intentar caracteritzar aquests processos 
a través de les dades biomètriques i a partir del desenvolupament dels ossos i les seves respectives 
proporcionalitats.
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Fig. 7.63 - Creixement de l’os en longitud a partir de la LMD en mm.

A partir de les longituds màximes, dels diversos ossos llargs, s’evidencia un creixement molt ralentitzat en 
els individus més joves. Podem veure ben clar com els FEEQ-3, FEEQ-B, FEEQ-A, FEEQ-12 B, FEEQ 
10 i inclús el de Tossal del Molinet FEEQ-TM, pels quals s’havia estimat una edat d’entre 4-5 mesos, 
mostren un espectre molt lineal amb molt poques diferències entre els ossos. Aquest fet corroboraria el que 
hem dit anteriorment de que durant la primera fase de gestació (5 primers mesos) l’esquelet de l’embrió 
pràcticament no creix ja que estaria immers en els processos de diferenciació dels diferents òrgans i els 
diferents segments dels ossos.
En relació a la segona fase de gestació, l’individu de la col·lecció de referència Feeq 1 (7 mesos d’edat) 
evidencia un canvi substancial respecte els individus que van morir durant la primera fase de gestació. Tot i 
que nosaltres tenim un buit d’informació pel que fa al sisè mes, podem veure que a partir del setè el metacarp 
i metatars experimenten una “explosió” de creixement, en longitud, sense parar de créixer de manera 
desmesurada fins a la naixença. De fet, el més característic d’un poltre nounat és la desproporcionalitat 
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dels metàpodes en comparació amb la resta dels ossos. 
L’húmer presenta un creixement molt moderat respecte el seu homòleg, que va avançant a mesura que 
s’acosta la naixença. Per exemple, l’individu més gran, FEEQ-9 (9 mesos d’edat), mostra un clar desmarcatge 
de l’húmer respecte el fèmur. Aquest també el veiem en FEEQ-12A i FEEQ-2 (7 mesos d’edat), fent-ho, 
però, de manera menys pronunciada que en l’anterior cas.
El radi i la tíbia, mantenen un creixement homogeni durant tot el procés de desenvolupament fetal. Només 
en l’individu més gran, FEEQ-9 sembla que la tíbia es desmarca lleugerament del fèmur. En relació a 
l’amplada, els indicis es corresponen també amb el model anterior. Tenim la primera fase de gestació 
representada pels individus FEEQ-3, FEEQ -12B, FEEQ-B (són els que tenen la seqüència més completa) 
que mostren una linealitat absoluta pel que fa a l’escàs creixement en amplada de tots els ossos.
Durant la segona fase de gestació, l’espectre també mostra diferents moments de creixement entre els 
diferents ossos. El fèmur esta per sobre de l’húmer en els individus FEEQ-12 A i FEEQ 2 (7 mesos d’edat). 
En canvi, sembla que a partir del novè mes de gestació, el fèmur ralentitza el seu creixement en amplada 
respecte de l’húmer, tal i com podem veure en l’individu FEEQ-9.
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Fig. 7.64 - Creixement de l’os en amplada a partir de SD en mm.

El radi i a la tíbia, tenen un creixement igual al llarg de tota la segona fase de gestació. La tíbia sempre 
estarà per sobre del radi pel que fa al seu creixement en amplitud. Aquesta homogeneïtat durant aquest 
període també el mostren el metacarp i el metatars. El primer sempre estarà per sobre del segon i aquesta 
correlació es mantindrà al llarg de tot el període, al menys fins als 9 mesos d’edat que són els que tenim 
reflectits en el registre.

Finalment hem volgut avaluar el creixement general de l’os plasmant en una gràfica els valors tant de 
longitud com d’amplada de la diàfisi. D’aquesta manera tenim una visió tridimensional del seu creixement. 

El tret més característic que van revelar aquestes dades va ser la inversió respecte als dos gràfics anteriors. 
En aquest gràfic no s’hi plasmen valors creixents pel que fa la talla de l’os. Per tant, la seva lectura s’ha 
d’efectuar de la següent manera: quan més alt és el valor de l’Índex, més canvis indica pel que fa al 
creixement de l’os. I a la inversa: com més baix és el valor del mateix, vol dir que l’os està experimentant 
un creixement més baix.
Si observem el resultats que ens proporciona la gràfica podem veure com al contrari que les gràfiques 
anteriors, els individus més joves es torben a la part superior de la gràfica. En canvi, els individus més 
desenvolupats ho fan a la part inferior. Això ens revelaria que el creixement durant la primera fase de la 
gestació (els 5 primers mesos) és el moment en que els ossos experimentarien més canvis pel que fa al 
seu creixement. Aquest fet és evident si tenim en compte que és en aquest moment quan els ossos estan 
duent a terme un procés de diferenciació més intens, això fa que la relació entre amplada i longitud sigui 
més marcada. Un cop entrada a la segona fase el creixement global de l’os esdevindrà més homogeni 
pel que fa aquesta relació, ja que l’os ja està més format i llavors el creixement segueix una evolució més 
constant pel que fa a la talla.
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Fig. 7.66 - Índex de creixement dels diferents ossos.

Un dels aspectes més favorables pel que fa a l’ús d’aquest mètode és que és molt més il·lustratiu pel que fa 
a la valoració dels moments de creixement de cada os. Així doncs podem veure per exemple que com més 
jove és l’individu més alt és aquest índex pel que fa al metacarp. Aquest os lidera el creixement durant tota 
la gestació i sembla que és el que presenta un desenvolupament més exagerat sobretot durant la primera 
fase de gestació.
És curiós analitzar les correlacions i proporcionalitats entre els diferents ossos a mesura que avança 
l’embaràs. Així doncs podem dir, per exemple, comparant les extremitats anteriors amb les posteriors, que 
l’húmer i el metacarp experimenten un creixement més elevat durant la primera fase de gestació, juntament 
amb la tíbia. En canvi, ens crida l’atenció el baix índex de creixement del MT respecte del MC. Però sembla 
que l’húmer compensaria aquest reduït creixement del MT, creixent per sobre del seu Índex al llarg de tota 
la gestació. L’húmer comença a expandir-se d’una manera més pronunciada a partir dels 5 mesos, però a 
partir dels 7 mesos sembla que s’estabilitza i el fèmur agafa el relleu. En relació a la tíbia tenim constància a 
partir del 5 mesos de la seva superioritat respecte al radi, però a partir dels 7 mesos els seus índex s’igualen 
i es mantenen així almenys fins al novè mes de gestació.

El FEEQ- 10 i a l’individu Eqca 1 de la col·lecció de referència presenten un clar dimorfisme respecte els 
altres fetus de Vilars. Cal tenir en compte que almenys pel que fa a l’individu de la col·lecció de referència 
es tracta d’un poni realment molt petit (0,80 cm d’alçada de la creu). El mateix ens passa amb l’individu 
FEEQ-10. Cal dir que aquest individu ja presentava uns trets morfològics diferenciats de la resta d’èquids 
estudiats. El fet que el seu context no s’hagi pogut determinar pot fer pensar en la seva pertinença a un 
èquid d’unes característiques morfològiques molt diferents, situat en fases posteriors dels jaciment, ja que 
aquest no entraria dins el grup homogeni dels fetus presents a la fase de Vilars I i Vilars II. Aquest fet ens 
podria estar evidenciant que els cavalls de més petita talla poden presentar divergències morfològiques i 
ritmes diferents de creixement que podrien ajudar a detectar en individus fetals la presència de diferents 
espècies en un jaciment. Tot i així és només un indici que caldrà contrastar amb una col·lecció més amplia 
en un futur i valorar si realment es poden realitzar diferents caracteritzacions pel que fa al creixement fetal 
de diferents espècies d’èquids.

L’ús de l’Índex de creixement ens pot proporcionar molta informació pel que fa al moment de gestació en 
que es troba l’individu i com evoluciona el seu esquelet. Tot i així, a partir dels resultats obtinguts, a partir 
d’aquesta petita mostra, només s’han pogut detectar algunes diferències molt marcades entre alguns dels 
espècimens. Aquest fet podria obrir una futura línia d’investigació destinada a caracteritzar aquests trets 
diferenciadors, entre les diferents espècies d’èquids, inclús en individus encara no nascuts. 
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7.4.5 L’espectre d’edats dels individus 

A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de les restes varem obtenir un espectre d’edats molt ampli que 
hem representat en mesos i queda reflectit en la taula inferior :

Fet Edat Fase de gestació
FEEQ-12A 8,5 mesos 2
FEEQ-12B 4 – 4,5 mesos 1

FEEQ-3 3,5 – 4 mesos 1
FEEQ-9 10 mesos 2
FEEQ-2 7 - 7,5 mesos 2
FEEQ-10 4 mesos 1
FEEQ-1 3,5 - 4 mesos 1
FEEQ-A 3,5 – 4 mesos 1
FEEQ-B 3,5 – 4 mesos 1
FEEQ-H 5 mesos 1
FEEQ- D 5,5 - 6 mesos (aprox.) 2
FEEQ- E 5,5 – 6 mesos ( aprox.) 2
FEEQ-F 7,5 mesos ( aprox.) 2
FEEQ-G 6 mesos ( aprox.) 2
FEEQ- C 3,8 mesos 1
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Fig. 7.67 - A la part superior, taula on s’hi mostra l’edat en mesos dels diferents individus i la fase de Gestació en la que estaven 
en el moment de la seva mort. (1) Primera fase de gestació que té lloc durant els 5 primers mesos, (2) segona fase de la gestació 
a partir dels 5 mesos fins al naixement. A la part inferior, gràfica que mostra les edat dels diferents individus en mesos a partir 

dels valors que apareixen en la taula.

Aquest fet va evidenciar que un 53’3 % dels avortaments es van produir durant la primera fase de gestació, 
mentre que un 46, 6 % ho van fer durant la segona. Tal i com mostren les dades, les dues fases estan 
representades d’una manera molt igualitària, tot i que les edats de mort presenten un espectre força variat.
El més destacable és que, com hem mencionat anteriorment, tot i que les dues fases de gestació estan 
representades pràcticament amb el mateix nombre d’individus, si observem més concretament l’espectre 
d’edat veurem que la majoria d’individus van morir o bé a finals de la primera fase de gestació o bé a 
principis de la segona. Aquest fet ens va permetre establir a grans trets un índex de mortalitat concentrat 
en una forquilla d’entre 4 i 6 mesos d’edat. Tan sols tenim en realitat 4 individus que presentin un estadi de 
desenvolupament superior. Els seus esquelets presentaven unes característiques molt diferenciades que 
els distanciaven dels individus menys desenvolupats. Aquests són FEEQ-F, FEEQ-2, FEEQ- 12 A i FEEQ-9. 
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7.4.6 Estudi de la gestació en el cavall i anàlisis de les possibles causes de la mort

Un dels objectius principals de l’estudi era poder arribar a determinar la causa de la mort en els diferents 
conjunts estudiats. Com a hipòtesis de partida havíem establert tres possibles causes : 

• Mort de la mare (provocada o natural) i posterior extracció del fetus.
• Avort provocat de manera artificial i posterior recuperació del fetus.
• Avort natural de la mare i posterior recuperació del fetus.

Els anteriors estudis referents a la determinació de l’edat, van constituir l’eix vertebrador d’aquest anàlisi. 
A través de diversos tractats veterinaris sobre la gestació del cavall, varem poder constatar la facilitat 
amb la que aquesta espècie avorta de manera natural. La interrupció de la gestació un cop confirmada 
la concepció és del 15 % aproximadament, però aquest percentatge varia segons l’espècie podent-se 
documentar percentatges superiors en cavalls de talla menor que poden arribar fins al 40 %. (Allen 1994, 
71). D’aquesta manera les causes que poden induir al mateix són múltiples i variades, convertint la gestació 
equina en una de les més complicades pel que fa a l’obtenció de poltres sans:

• Causes no infeccioses : gestació de bessons o alteració de l’equilibri feto-matern.
• Causes genètiques : malformacions o algun altre tipus de malaltia hereditària.
• Causes immunològiques : quan el sistema immunològic de l’euga es troba debilitat reconeix el fetus 
com un element invasiu i tendeix a eliminar-lo del cos de la mare.
• Causes nutricionals : per falta d’una correcta alimentació i ingestió de plantes tòxiques.
• Causes infeccioses : malalties provocades per virus, bactèries o avort micòtic.

A la facilitat en l’avortament hi hem d’afegir les reduïdes taxes de concepció durant el zel, que en la majoria 
dels casos arriben al 40-50% aproximadament en races de cavalls grans. Tot i que els ponys tendeixen 
a mostrar uns millors resultats, les dades no són gaire més superiors. Algunes eugues poden arribar a 
necessitar fins a 4 zels per a poder-se quedar prenyades. Així doncs, les taxes globals de concepció al final 
de temporada oscil·len entre el 50% i el 90% depenent de la fertilitat del semental, la fertilitat de les eugues 
i de les condicions mediambientals en les que es troben139. A aquestes traves cal sumar-hi els problemes 
que poden ocasionar els avortaments en l’aparell reproductor de l’euga, ja que pot contribuir a disminuir la 
seva fertilitat.
L’avort suposa l’expulsió del fetus al cap de poc temps de manera natural. Segons Prummel (1998) en la 
majoria dels casos aquest es produeix a partir de la segona fase de la gestació. Coneixent que el període 
de gestació del cavall és d’aproximadament 11 mesos, l’avortament es produiria a partir del cinquè mes 
d’embaràs.
Els resultats obtinguts fins ara ens indiquen que la majoria dels fetus de Vilars (12 individus) van morir 
entre el quart i el sisè de l’embaras, és a dir, just al final de la primera fase de gestació i principis de la 
segona. Aquest fet ens podria estar indicant que les causes de la mort en els fetus de Vilars podrien ser 
naturals. Però principalment són dos les hipòtesis que varem estudiar abans de decantar-nos per aquesta 
possibilitat. 

1 - Causes no infeccioses: L’embaràs de bessons

Un altre aspecte que reforça aquesta hipòtesis la trobem en relació a dos casos en que varem 
exhumar dos individus associats en un mateix context. La determinació de l’edat dels 4 individus i la 
seva deposició en el mateix moment i espai, ens van fer pensar que es podria tractar d’un avortament 
com a conseqüència d’una gestació de bessons. 
El cavall és l’únic mamífer que no pot dur a terme una gestació de bessons, ja que el sistema uterí 
dels èquids dificulta en gran mesura l’alimentació i l’allotjament de dos embrions o fetus (Cordova 
2006, 5). Així doncs, quan una euga porta dos fetus, en un 80% dels casos es produeix l’avortament, 
en un 20% uns dels fetus aconsegueix arribar al part però mor durant el mateix o poc desprès i 
finalment en el cas excepcional de que un dels fetus arribes a sobreviure quedaria molt debilitat i 
malaltís durant la resta de la seva vida. Podem dir, doncs, que més de 2/3 parts de gestacions de 
bessons acaben en avort (Hafez 2002; Robinson 1999), encara que les gestacions gemelars no 
solen ser comuns (Alberdi 2002; Eilts 2001).
En un embaras doble l’avortament es sol produir entre el sisè i el novè mes de gestació. Referent a 

139. Aquestes dades són aproximatives ja que els estudis s’ha realitzat sobre cavalls actuals i cal tenir en compte les petites diferències de talla, medi, 
clima i espècie que poden modificar lleugerament aquests percentatges exposats (Allen 1994, 72).
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aquesta dada tenim el cas dels fetus 12A i 12B de Vilars, dels quals el més gran va resultar tenir una 
edat compresa entre els 7 i 8 mesos i pel petit de 3 mesos. Així doncs es podria tractar de la situació 
D de la figura 7.68. La mateixa situació la trobaríem en l’enterrament doble de la zona 4 compost 
pels fetus F i G. En aquest cas els dos individus es van depositar al mateix moment un darrera l’altre 
consecutivament i a l’igual que en el cas anterior n’hi havia un de talla significativament superior. El 
moment de la mort es va establir entre els 6 i els 7,5 mesos d’edat, fet que també faria factible la 
hipòtesis d’un avortament natural, podent-se tractar de la situació B de la figura 7.68.

Fig. 7.68 - (A) Situació quan a l’úter hi existeix un sol fetus. En canvi, si a l’úter hi han dos fetus, cada un ha de compartir 
amb l’altre la superfície disponible de la paret de l’úter. Es poden produir aleshores 3 situacions : (B) la superfície de l’úter es 

compartida de manera desigual; (C) la superfície de l’úter es compartida a parts iguals ;(D) un dels bessons aconsegueix aïllar a 
l’altre a l’extrem d’una de les trompes de l’úter (Rossdale 1991,291).

 2 - Causes nutricionals: Una alimentació inadequada?

Un altre factor que ens impulsaria a mantenir la hipòtesis d’un avortament no provocat o natural, 
és analitzar el moment calendàric en el que es van produir els avortaments. Aquesta dada ens va 
proporcionar informació de diferents tipus entre la qual podíem conèixer més o menys la climatologia en 
el moment de la mort i l’estat de les pastures. 
Tenint en compte d’una banda que l’anàlisi de les restes ens va proporcionar una edat mínima en el 
moment de la mort, varem poder estimar que la majoria d’aquest avortaments s’haurien produït a finals 
d’estiu. Això coincideix amb una època molt seca en que les pastures estarien en un percentatge molt 
baix del seu rendiment, moment en que les eugues s’haurien d’alimentar en zones de pasturatges 
especialitzats, menys energètics que els naturals. 
Un altra hipòtesis és la possibilitat que les eugues gestants tinguessin un tractament especial i que fossin 
apartades i estabulades durant aquest període per tal de protegir-les. Alguns autors grecs ja parlaven 
de la necessitat de separar les eugues prenyades de la resta del grup durant el període de gestació per 
tal de protegir-les dels enfrontaments i cops140 que tenen lloc degut a les jerarquies que s’estableixen 
dins el grup. En època romana i en l’actualitat les femelles en gestació es separen en estables les unes 
de les altres. Aquesta pràctica es ben coneguda per a tots els criadors de cavalls, d’aquesta manera 

140. Aristotil, Historia dels animals, 8.f24, 604b, 29-31; Anatoli, Corpus hippiatricorum Grecorum, 2, 118, 4-6.
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no seria extrany que els habitants de Vilars sotmetessin a les seves eguges gestants a un tractament 
similar. En aquest cas haurien hagut de subministrar les restes de la collita (tija seca), elements amb uns 
valors calòrics més baixos que els de les pastures, afavorint que aquestes femelles gestants quedessin 
immunodeprimides i exposades a tota classe de malalties. 
Per a poder demostrar aquesta hipòtesi caldrà esbrinar en quin moment es trobaven les pastures 
naturals quan es van produir aquestes interrupcions en l’embaràs. Per això es va tenir en compten el 
moment en que s’inicia el període de zel141. Actualment a la zona de la plana occidental catalana s’inicia a 
mitjans de febrer i es prolonga durant tot el mes de març, si tenim en compte això i comencem a comptar 
a partir d’aquests dos mesos, apareix un espectre que mostra que els avortaments s’haurien produït en 
un 53,33% dels casos durant el mes de juliol (8 casos), un 20% durant el mes d’Agost (3 casos), un 13% 
durant el mes d’octubre (2 casos) i finalment el mes de novembre i desmbre un 6, 66% d’avortaments 
amb un individu en cada cas (veure fig. 7.65).

Les dades obtingudes evidencien que un 73, 33% dels avortaments s’haurien produït en els mesos 
d’estiu moment en el qual les eugues podrien haver estat sotmeses a un canvi d’alimentació, passant 
d’una alimentació verda i nutritiva a base de pasturatges a una alimentació seca. La deficiència 
tant quantitativa com qualitativa d’aliments es una de les principals causes de l’avortament. La falta 
d’aliments actua de manera secundària ja que com que es produeix un desgast en l’organisme, l’animal 
queda exposat a altres factors avortius. La falta de nutrients específics actua de manera negativa per 
al manteniment i finalització de la gestació alterant l’equilibri neuroendocrí. La vitamina E causa un 
desenvolupament insuficient de l’endometri que provoca allotjaments irregulars i avorts amb retenció 
de la placenta. D’altra banda, la manca de vitamina A provoca la queratinització de l’endometri que, 
unit a deficiències de sals de calci, potassi i fòsfor, provoquen anomalies en el desenvolupament fetal 
(Cordova 2006, 4). Les mancances de seleni i iode també són causa d’avortament (Alberdi 2002). En 
aquest sentit veiem que la major part d’aquestes morts s’haurien produït en els mesos d’estiu moement 
de recessió absoluta de les pastures. 
Una mala nutrició deguda a la desaparició de les pastures en primer lloc, i a una alimentació a base 
de menjar sec i poc nutritiu142 en un període de possible estabulament143, haurien provocat mancances 
importants en la dieta que haurien pogut ser la causa de la mort fetal. 
Pel que fa al 13,33% dels avortaments restants, aquests s’haurien produit durant els mesos d’hivern. En 
aquest cas, no tan sols cal tenir en compte una alimentació insuficient, ja que un clima extrem també es 
considera una de les principals causes de la mort del fetus. L’arrofredament extern144 provoca un estat de 
vasoconstricció perifèrica seguida de la congestió dels òrgans interns i especialment de l’úter gràvid que 
al congestionar-se i contraure’s pot provocar la mort del fetus. El mateix passa quan les eugues gestants 
ingereixen aigua o aliments molt freds (Cordova 2006, 4).

3 - Causes nutricionals: La ingestió de plantes tòxiques? 

La ingestió de plantes tòxiques també es menciona en alguns tractats de veterinària com a possible 
causa de l’avortament. Principalment se cita la ruda que té una acció purgant, tot i que segons alguns 
autors al ser ingerides per una euga gestant pot induir a l’avortament (Cordova 2006, 4). Aquesta planta 
no s’ha documentat al jaciment dels Vilars, al menys per la fase Vilars I i Vilars II, que és on hem pogut 
documentar els avortaments. El Lolioum és l’única planta tòxica vinculada a l’avortament que s’ha pogut 
documentar fins al moment al jaciment dels Vilars (Alonso 1999, 143) en les fases de Vilars I i Vilars II. 
El Lolium té diferents varietats, però una de les característiques d’aquesta gramínia és que és la més 
important en els camps de pastoreig amb sols compactes i clima benigne. Aquesta gramínia és ingerida 

141. Cal tenir en compte que el període de zel està determinat principalment pel clima i tenint en compte que el clima que s’ha estimat per aquesta 
època i zona és tan sols lleugerament més humit que l’actual, cal pensar que el període de zel presentaria pràcticament els mateixos mesos.

142. Una dada a tenir en compte en el cas de Vilars és que s’ha pogut documentar una gran quantitat d’ordi. Aquest cereal conte una gran quantitat 
de fibres, proteïnes, glúcids i vitamines del grup B. Normalment s’utilitzava ja en època romana per les femelles desprès del part. Tot i així és el gra 
el que conté totes aquestes propietats i a dia d’avui és difícil poder afirmar que una part d’aquest es destines a l’alimentació animal.

143. Si tenim en compte un criteri exclusivament biològic o fisiològic, quan una femella avorta (i més en la majoria dels casos dels fetus trobats a 
Vilars que tenen com a màxim 4 mesos) expulsa de manera natural les restes del fetus que no ha pogut absorbir. D’aquesta manera, caldria un control 
bastant exhaustiu per tal de poder recuperar aquest cos. Si la femella es trobés en un estat de semi-llibertat les restes del fetus es veurien exposades 
d’una banda a l’acció dels depredadors salvatges i de l’altra, correrien el perill de passar desapercebudes entre la resta d’excrements. Dit d’una altra 
manera, en un estat de semi-llibertat és pràcticament impossible la recuperació d’un fetus en un estadi en que l’esquelet i el seu desenvolupament 
general encara no estan gaire definits. Tot apuntaria doncs a que aquestes femelles gestants es trobarien sota una certa supervisió, (al menys durant 
la fase de gestació) que permetria en cas d’avortament recuperar amb més facilitat els fetus. D’altra banda no és estrany pensar que si realment 
aquests animals rebien un tracte preferent al de la resta de la cabana animal també es tingues una cura especial pel que fa a la gestió de la seva cria 
i reproducció. I més tenint en compte la facilitat que tenen aquests animals d’avortar de manera natural.

144. Varron, Economia rural, 2,7,10, recomana no exposar al fred les femelles durant la gestació.
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per tots els animals útils (tant quadrúpeds com aus); inclús les tiges barrejades entre el farratge. Tot i 
així la varietat anomenada Lolium temolentum era temuda ja en l’antiguitat i en alguns casos també s’ha 
associat a l’avortament de les eugues. Aquesta només es pot trobar durant els anys humits com a mala 
herba anual d’estiu especialment juntament amb l’ordi. El caràcter verinós dels fruits deriva dels fongs 
que creixen entre la pallofa i l’endosesperma seminal (Klapp 1987, 166). 
Tot i que a Vilars es va documentar aquesta planta com la gramínia més important quantitativament, en 
cap cas es va poder determinar la seva adscripció a l’espècie Lolium temolentum. De totes maneres, hi 
van haver diversos factors que ens van impulsar a descartar un avortament provocat per enverinament 
de plantes tòxiques. En primer lloc que tots els avortaments es van produir en períodes on les pastures 
ja estaven en retrocés. Preguntant a alguns veterinaris ens van mostrar el seu escepticisme pel que 
feia a aquesta hipòtesis ja que ens van dir que normalment els cavalls no consumeixen aquest tipus de 
planta i si ho fan, com és el cas del Lolium que es barreja entre els cereals i altres plantes farratgeres, 
caldrien grans quantitats per a que es pogués produir l’avortament.
L’expulsió natural del fetus quan es produeix un avortament i que permet una fàcil recuperació del 
mateix, juntament amb l’alt percentatge d’avortaments de manera 
natural, ens van fer descarta la hipòtesis d’interrupcions provocades de la gestació. En primer lloc 
perquè aquesta acció pot provocar una disminució de la fertilitat de l’euga que ja de per si té moltes 
dificultats per quedar-se embarassada i per tirar endavant la gestació. Tot i així, no es pot descartar la 
possibilitat que en algun cas aquestes plantes tòxiques haguessin arribat barrejades entre el farratge i 
que s’haguessin ingerit de manera involuntària, però no hauria estat una cosa habitual.

7.4.7 Morts naturals, gestos d’afecte i algunes preguntes més

Un estudi arqueozoològic en profunditat de les dades aportades pel context estratigràfic i pels ossos han 
permès acumular i contrastar tot un seguit d’elements que ens han portat a considerar que la causa de la 
mort del fetus de Vilars seria per motius naturals.
El primer que es desprèn d’aquest tipus de pràctica, si tenim en compte el context i les dades 
arqueozoològiques, és la voluntat expressa de la comunitat per a recuperar integres determinats fetus de 
cavall. Aquest fet evidencia que molt possiblement hi hauria un control força acurat de les eugues gestants. 
Aquest fet obliga a plantejar-se com a mínim dues possibilitats. D’una banda aquella que donaria suport a 
la possibilitat de que s’allotgessin provisionalment a l’interior del jaciment, per major protecció i control de 
l’animal, de manera que si es produís un avortament el fetus estaria molt més proper al lloc de la deposició. 
Una segona possibilitat pressuposaria l’allotjament a l’exterior de les muralles del la fortalesa. En aquest 
cas la recuperació dels fetus suposa un major esforç, ja que si l’animal està més allunyat de la zona 
d’hàbitat, el control resulta més feixuc i en cas d’avortament la localització del cos és menys immediata i 
més difícil. També implica el transport del fetus de la zona d’estabulament fins a l’interior de la fortalesa.
A primer cop d’ull, i a partir de l’estudi efectuat a l’aparat 5.2.1(capítol 5), pot semblar evident que la 
manca d’espai, que presenta el jaciment, hauria obligat als habitants de Vilars a situar aquestes espais fora 
muralles. A l’interior només s’han torbat poques restes d’individus adults que molt probablement haurien 
estat consumits. Casos com el del cavall de la Regenta (fig. 7.75), els cavalls de la necròpolis de la Pedrera 
(fig. 7.81) o altres exemples trobats en jaciments de França (fig. 7.73), Itàlia (fig. 7.75 D), grècia, Hongria 
(fig. 7.75 A-C), etc., podrien explicar perquè les restes dels individus adults són tant escasses en els poblats 
ibèrics. Segons Mª Pilar Iborra (2004, 357) no hi hauria dubte de que els cavalls utilitzats com a muntura 
no s’haurien consumit i per tant és lògic que els ossos no apareguin en les escombreres de l’interior 
dels poblats, sinó que ho fan majoritàriament en enterraments aïllats o acompanyant a l’home en algunes 
necròpolis. 
Però un dels elemenents més significatius han estat la constatació d’un patró deposicional molt semblant 
entre els perinatals humans i els fetus de cavall (veure apartat 7.1). Aquest tracte curos contrasta amb el 
que hem vist emprat per als dipostis de porc i d’ovicàprids, que apareixen sense connexió anatòmica, amb 
marques de tall, essent molt probablement, previament consumits.
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Fig. 7.69 - A la l’esquerra inhamció d’un perinatal (EN-717) i a la dreta inhumació d’un dels fetus de cavall (FEEQ-9) de la fortalesa dels Vilars. 

Més enllà dels apectes contextuals ja descrit en els apartats superiors, el que ens interessa aquí és el que 
es despren de les imatges de la fig. 7.69. En aquest sentit és evident la cura, i segurament afecte, que hi 
ha radera de les postures amb que trobem aquest individus tant humans com animals. Les preguntes que 
immedientament ens van venier al cap eren principalment tres: 

• Podem establir analogies entre el tractament funerari dels humans i dels cavalls? 
• Si enterraven als fetus de cavall tal i com ho feien amb els dels seus fills, podem inferir que aquest 
animal es percebria com un membre de la familia o com un individu més de la comunitat?
• En aquest cas podriem interpretar aquests dipòstis sota els mateixos parametres que els dels 
perinatals? Podriem considerar que la seva pràctica respon a unes mateixes motivacions i/o 
necessitats? 

Ens calia sortir de la fortalesa i del registre estricament arqueozoològic per intentar respondre a algunes 
d'aquestes preguntes.

7.4.8 La presència del cavall en el registre arqueològic i la interdisciplinarietat com 
a complement interpretatitiu

Les dades extretes tant a partir de l’estudi arqueozoològic com de l’experimentació145 ens van fer topar 
de nou amb tot un seguit de limitacions interpretiatives i amb la frustració per la incapacitat de torbar una 
explicació a un tipus de pràctica que escapa tant als nostres esquemes mentals com a la nostra lògica 
conductual. Tots aquells actes que precedeixen la deposició dels fetus seguien essent una incògnita (veure 
fig. 7.70). 
Presentar uns resultats excessivament descriptius, un anàlisi localitsa i poc contrastat, un us exclusiu de les 
dades arqueozoològiques, deixar al marge la diacronia i la territorialitat i deixar-nos portar per apriorismes i 
concepcions prexistents i pretencioses, ens podia abocar a una interpretació atribuir un caràcter exclusivista 
i excepcional a un esdeveniment que podria no ser-ho dins la lògica del seu context original. 
Com que no volem que “l’arbre no ens deixi beure el bosc”, abans d’articular un discurs entorn d’aquesta 
pràctica caldrà aportar una mica de perspectiva al nostre treball. Tenint en compte que el cavall, a diferència 
del que passa amb altres espècies domèstiques, ha estat un animal polifacètic i polifuncional al llarg de 
la històira. Per aquest motiu volem evitar de caure en convencionalismes i interpretacions excessivament 
romàntiques o unilinieals.
D’aquesta manera aquest apartat te diversos objectius en primer lloc oferirem un breu repas al paper 
que aquest animal va tenir en les societats de l’edat del ferro localitzades tant en l’àrea d’estudi com en 

145. Quan és va recuperar el cadàver d’un fetus de pony actual per a la col·lecció de referència és va aprofitar per fer la recreació d’un 
enterrament en fossa com els excavats a la fortalesa (veure annex a l’apartat metodològic). Aquest treball ens va permetre adquirir tot un seguit de 
coneixements tècnics sobre les afectacions post-deposicionals; sobre la conformació esquelètica i l’aspecte anatòmic d’un individu en els ultims 
moments de la gestació i sobre algunes qüestions tècniques a l’hora de recuperar, transportar i enterrar a l’animal.
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Fig. 7.70 - Representaciò grafica de les limitacions en l’estudi de les practiques rituals a partir de l’arqueologia experimental.
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les zones límitrofs, tant en la seva besant religiosa i ritual, com en la seva besant econòmica i social. Per 
això farem ús d’altres materials apareguts tant a la fortalesa com als jaciments de la resta de la plana 
occiental. Aquests seran comparats amb els de les zones limitrofs fet que ens permetrà tenir una visió més 
complerta del rol d’aquest animal. Volem advertir però que l’objectiu no és el d’aportar un catàleg exhaustiu 
d’objectes, elements i materials arqueològics relacionats amb aquest animal. En aquest sentit ja hi han 
nombrosos especialistes que han dedicat els seus esforços a la compilació i estudi dels diversos materials. 
El que es pretem es disposar d’elements complementaris a l’ànalisi arqueozoològica que ens ajudin a 
respondre preguntes com ara Perquè les restes fetals d’aquest animal reben aquest tracte preferent? Quina 
intencionalitat s’amaga radera d’aquest gestos tant afectius? Quin rol juga aquest animal en aquestes 
cumunitats? El seu valor simbòlic està directament relacionat amb el seu valor econòmic? etc.

         Les dades arqueozoològiques

Els territoris seleccionats han estat principalment quatre, seguint la lògica de contacte territorial: País Basc 
i Navarra, Sud de França, País Valencià, Aragó i Catalunya. La recopilació de contexts d’aparició de les 
restes d’aquest animal permet constatar la seva presència en multiplicitat de jaciments des de períodes 
Calcolítics. En aquest sentit s’evidencia la interacció d’aquest animal amb l’home des de períodes molt 
antics i amb solució de continuïtat fins a època ibèrica. En aquest sentit cal destacar que el volum restes i el 
nombre de jaciments amb presència d’aquest animal en els períodes més antics varia segons la zona. Tant 
els territoris valencians com les zones de Navarra i el País Basc presenten un major nombre de jaciments 
de cronologies més antigues. Aquest fet contrasta de moment amb un menor nombre per al territori Català 
i Aragonès. Aquests situació podria perfectament un miratge fruit de les diferents tradicions investigadores, 
una intensitat desigual dels treballs arqueològics a cada zona, el volum d’estudis publicats, etc. El que si 
que està clar però és que a totes les zones hi ha un nombre significatiu de jaciments amb aquestes restes i 
que a partir del bronze final aquest animal comença a aparèixer en contextos ben diversificats en totes les 
zones. En aquest sentit, tot i que segueix apareixent esporàdicament entre les deixalles de consum, ara 
també el torbem en les necròpolis i formant part de pràctiques simbòlico-religioses en els poblats. Tot seguit 
us oferim una descripció més detallada de la realitat observada en cada territori.

A la zona de Navarra i del País Basc el registre arqueofaunístic ha revelat fins al moment restes molt poc 
representatives d’èquid i el mateix passa per a tota la resta de la zona cantàbrica. Aquest fet encara és més 
xocant quan veiem que el magnífic conjunt d’art rupestre d’Ekain intenta il·lustrar una realitat que no és 
correspon en absolut amb l’escassetat de restes d’aquest animal que proporciona el registre arqueològic 
del Paleolític Superior.
Les restes de cavall procedents dels jaciments tardoglaciars mai arriben a representar més d’un 5% del 
total dels tàxons (Altuna 1993, 49). En aquesta zona el cavall desapareix del registre en els nivells Neolítics 
dels jaciments estudiats, com són la cova d’Areanza (Sant Pedro de Galdames, Vizcaya), Cova de Marizulo 
(Urnieta) i la cova dels Husos a Elvillar (Álava). Tot i així cal matitsar aquestes mancançes ja que en general 
les restes exhumades són poques, tan sols unes 1.414 restes de mamífers determinables en el millor dels 
casos (Altuna 1993,49). Per a la resta de períodes els jaciments proporcionen restes molt escasses fins 
ven entrada l’Edat del Ferro. El nivell Celtibèric de la Hoya (Álava), cultura que penetra des de la meseta, 
ha deixat tan sols 60 restes de cavall de les 4.924 determinacions de mamífers, és a dir poc més d’un 
1%. El jaciment de Peñas de Oro amb 11 restes per a l’edat del Ferro, i només 3 en les seves fases del 
Bronze Final, proporciona uns resultas encara més fragmentaris. Finalmetn amb les 10 restes del jaciment 
d’Henayo i les 22 de Berbeia s’acaba de conformar l’espectre equí dels registres arqueofaunístics de la Iera 
edat del ferro d’aquesta zona.
Aquest fet xoca molt, sobretot quan comparem aquesta realitat amb la que reflecteixen les fonts Llatines. 
Els autors Grecs (Diodor, Estrabó i Apià) i llatins (Polivi, Plini, Marcial, etc) parlen àmpliament de 
l’abundància i l’excel·lència del cavalls de la península Ibèrica i en especial dels d’aquesta zona anomenats 
cavalls asturcons. Tot i així, unes i altres descripcions aporten una dubtosa visió del cavall hispà, sempre 
excessivament parcial, però en tot cas remarcant en tot moment l’estimació que tant la societat romana 
com la grega tenien vers els exemplars peninsulars. Al Corpus Hippiatricorum Graecorum escrit durant 
l’Edat Mitjana, es compilen treballs, principalment d’autors grecs, de segles anteriors on s’hi poden llegir 
passatges interessants referits als cavalls hispans: “Son de gran alçada, bones proporcions, (...) Com a 
cavalls de viatge són durs, no flaquegen. Són valents i ràpids (...)” ( I, 373,2). Altres textos llatins parlen de 
les eugues de la regió del Tajo prenyades pel vent: “Se sap que a Lusitània, prop de la ciutat de Olisipo a la 
ribera del Tago, les eugues girades de cara al vent quan bufa el Favoni reben un alé vital i conceben així, 
pareixen poltres molt ràpids, però que no viuen més de tres anys” (Plini, NH VIII, 166).
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Jaciment Regió Cronologia Taxo NR Referència
Abauntz Navarra Neolític Equus sp. 6 Blasco ( En Premsa)
Abauntz Navarra Calcolític Equus caballus 20 Blasco ( En Premsa)

Monte Aguilar Navarra Bronze Equus caballus 15 Castaños 1996
Zatoya Navarra Eneolític Equus ferus 1 Mariezkurrena, Altuna 1989
Zatoya Navarra Neolític Equus ferus 2 Mariezkurrena, Altuna 1989

Fuente Hoz País Basc Neolític Cavall 1 Mariezkurrena, 1983
Peña Larga País Basc Neolític Equus ferus 1 Castaños, 1996B
Iruaxpe I País Basc Calcolític Equus sp. 3 Mariezkurrena, 1987
Urtao II País Basc Calcolític Equus sp. 5 Mariezkurrena, 1989
Urtiaga País Basc Calcolític cavall 1 Altuna, 1980
Atxeta País Basc Bronze cavall 3 Castaños 1983C
Atxeta País Basc Neolític cavall 3 Castaños 1983

Atxuri País Basc
Neolític/ 
Calcolític

cavall 9 Castaños 1986

Lumentxa País Basc Neolític cavall 1 Castaños 1986
Polvorín País Basc Calcolític cavall 3 Castaños 1986

Santimamiñe País Basc Calcolític cavall 16 Castaños 1984
Santimamiñe País Basc Neolític cavall 16 Castaños 1984

Aldacueva País Basc Calcolític cavall 1 Altuna 1980

Fig. 7.71 - Taula amb el nombre de restes de cavall aparegudes en diferents jaciments del País Basc i Navarra.

Tot i les alabances de les races descrites per les fonts llatines i gregues, sembla que no encaixi amb la 
realitat proporcionada pel registre fòssil. Això es dedueix tant per l’escassetat de restes, com per la petita 
talla del cavall hispà, descobert a partir dels estudis arqueofaunístics. Aquest animal res té a veure amb el 
cavall de gran envergadura i bones proporcions descrit per molts d’aquests autors. Tot i així, els asturcons 
tenien molt bona fama entre els romans, tal i com es desprén del testimoni de Suetoni quan parla d’ un 
somni perturbador de Neró poc abans de la seva mort. Se sap que el seu cavall més estimat era un asturcó 
(De Vita Caes., Nero. XLVI, 1). En els textos de Marcial (XIV, 1999): “(...) Aquest cavall petit astur que 
galopa ràpidament al son del compàs, ve de gent rica en or”. Segons Silio Itàlic (Pun. XVI, 583) un dels 
premis que s’atribuïen desprès de dels jocs del circ consistia en un tir de cavalls asturians. Però a la vegada 
també afirmen que el cavall asturià no serveix per a la guerra (Pun. III, 332-355), parla d’un cavall astur poc 
vistós, petit, tou de boca, molt ràpid i amb una taca blanca al front (Pun. XVI, 348-353). Les poques restes 
de cavall entre les deixalles de consum, responent d’alguna manera a la realitat que intenten plasmar les 
fonts, és a dir, que el cavall era utilitzat amb unes finalitats diferents a les de la resta de la cabana animal 
domèstica. Mentre que aquests últims serien criats principalment per suplir les necessitats alimentaries 
de la població, els cavalls respondrien a altres necessitats socials, tal i com podria estar reflectint també 
un conjunt singular localitzat al poblat d’Atxa (Gasteiz), on es va excavar un conjunt de deposició primaria 
compost per quatre escàpules de cavall acompanyades d’una fulla de gubia de ferro (Gil, en premsa). 
Aquest dipòsit singular i la troballa de restes de cavall a la necròpolis de Sansol146 (Navarra) (Castiella 1990) 
(veure fig. 7.72) són elements que permeten entendre el perquè de la seva reduïda presència en el registre 
alimentari. Això no vol dir però que aquesta espècie no fos consumida puntualment, tal i com evidencien les 
marques de processament de l’esquelet en alguns dels seus ossos (ALTUNA, 1993, 51). En tot cas el que 
es pot afirmar és que en els jaciments estudiats d’aquesta zona, el consum de la carn d’aquesta espècie 
seria poc habitual, ja que com s’ha comentat anteriorment, els seus ossos són molt escassos entre les 
restes de deixalles alimentàries d’aquest moment.
La presència de l’ase també s’ha atestat al jaciment de la Hoya (Alava) amb 9 restes associades als nivells 
celtibèrics dins un context de fauna domèstica. Fins al moment no s’ha pogut localitzar la presència d’aquest 
animal en els nivells de la Primera Edat del Ferro en aquesta zona (Altuna i Mariezkurrena 1986, 127).

146. En aquesta Necròpolis es van documentar les restes de tres cavalls i un ase. El conjunt més singular era el d’un cavall adult que va ser enterrat 
sencer al costat de la tomba 6. Aquest individu s’havia enterrat amb el fer de ferro en la seva posició original (a la boca) i es va poder estimar una 
alçada de la creu de 1,32 cm. En aquest sentit la talla entraria dins de la forquilla establerta per als cavalls de la Segona Edat del ferro a la zona d’ 
Euskadi i Navarra. Mentre que aquest primer exemplar va ser sacrificat als 3 anys d’edat, els altres dos individus correspondrien a un animal senil i 
un adult. A jutjar per la tipologia del fre permet situar el primer individu dins del segle III a.C. 
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Fig. 7.72 - Croquis de part de la necròpolis de Sansol (Navarra) on apareix representat la tomba 6 amb el cavall sencer 
al costat (extret de Castiella 1990, fig. 1, Esc 1:50).

Al sud de França la freqüència de les restes de cavall en les deposicions domèstiques presenten grans 
fluctuacions segons el període i regió. Els jaciments Neolítics han proporcionat dades que situarien el cavall 
encara en un estadi salvatge, essent totalment inexistent en els llistats de fauna dels estudis arquefaunístics. 
Aquest animal no entra en escena fins al Bronze Final i l’ase encara ho farà més tard a l’inici del segle 
III a.C, a partir de les restes documentades al jaciment d’Ambrussum (Columeau 1991, 165). Tot i així, 
les seves restes hi són realment escasses i en alguns jaciments encara inexistents. Aquesta realitat es 
veu reflectida, per exemple, en el jaciment de Saint Côme de Maruéjols, a la zona de Nimes, on no s’ha 
documentat ni una sola resta d’aquest animal (Poulain 1974). El mateix passa a Beaussement a Chauzon 
(Ardèche) (Poulain 1976, 77). En canvi al jaciment veí de La Balance la cabana equina suposava el 16,4% 
del total de les restes exhumades (Helmer 1979), evidenciant uns valors anormalment elevats respecte a 
altres jaciments contemporanis147.
El registre arqueofaunístic de l’Edat del Bronze també proporciona una absència absoluta de restes de 
cavall al jaciment d’ Aven des Corneilles (Prades, Lozère) al nord de Nimes (Poulain 1979). En canvi, el 
de Cluzel (Toulouse) proporciona un petit percentatge de cavall interpretat com a domèstic. En aquest 
cas les seves proporcions superarien a les del seu agrotip salvatge que hauria arribat al jaciment com a 
conseqüència de l’activitat cinegètica. A més a més en aquest jaciment hallsttàtic també s’hi ha documentat 
la presència de l’ase148. El jaciment contemporani de Videlles, pròxim a París, va proporcionar un 7,8 % de 
restes de cavall. És interessant, tot i allunyar-se de la zona estudiada, per establir una comparació entre els 
jaciments del sud amb una escassa presència de cavall en aquest moment.
La situació en els anteriors períodes sembla canviar durant la Primera Edat del Ferro, moment en que 
el cavall esdevè molt més abundant en alguns assentaments. Un clar exponent d’aquest fet és el del 
jaciment d’Acy-Romance a les Ardennes, on la seva presència és inclús superior a nivell càrnic que la de 
porc. Tot i així, cal mencionar que la zona del nord de la Galia proporciona un registre molt ric pel que fa 
a restes de cavall consumit. En diversos jaciments aquesta espècie suposa el 5% de la cabana animal 
domèstica (Méniel 2001, 72). Malgrat tot, en els Oppida del Sud de França, i seguint la tònica de la resta 
de zones analitzades, aquest no és un animal altament representatiu, com si que ho és, en canvi, en els 

147. Tot i que molts autors interpreten la presència del cavall en els jaciments fruit de l’activitat cinegètica, Guilaine ja parla de de cavall 
domesticat en la zona del sud de França en època Calcolítica (en el context campaniforme) en els jaciments de Bois-Sacré, Saint-Côme-et-
Maruéjols, Gard, grotte Murée, Montpezat, Basses- Alpes). (GUILAINE, 1976, 54).

148. El jaciment de Cluztel (Toulouse). Datat amb una cronologia de Hallsttat final i Tène I, va ser excavat per SOUTOU, A. (1963), els treballs 
resten inèdits.
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establiments rurals. Un exemple d’això el trobem al jaciment de Lattara en que les restes de cavall són molt 
poc nombroses. En aquest cas la majoria d’individus són adults i les parts millor representades són els 
cranis, essent les extremitats pràcticament inexistents (Colomer i Gardeisen 1992, 100).
En relació als principals jaciments del Llenguadoc oriental, el jaciment de Lattara presenta una disminució 
del consum del cavall respecte als jaciments de Arrière pays i Terramares, sobretot a partir del segle IV fins 
l’inici de la nostra era (Colomer i Gardeisen 1992, 103). Tot i que les restes d’aquests jaciments apareguin 
en un context habitacional, en la majoria dels casos, les traces observades en els ossos de cavall són 
rares, amb la qual cosa el consum efectiu de tots els individus no és constatable. Tanmateix quan aquestes 
apareixen ho fan en els ossos d’individus adults amb la representació d’ambdós sexes.
Els estudis biomètrics procedents de les restes de Lattara (Lattes) (Valenzuela 2003) i Pech Maho (Aude) 
(Gailledrat i Gardeisen 2010), evidencien que el cavall gal era petit i que la seva talla mitja era inferior a 
1,37 metres, una talla idèntica a la documentada a la zona catalana, cantàbrica i aragonesa en aquestes 
període.
Pel que fa a la seva presència en contextos funeraris i rituals, els estudis d’aquesta posen de manifest que 
aquest animal no era sacrificat per acompanyar als difunts. Aquest mai apareix esquarterat com a ofrena 
càrnia a diferència del que passa amb altres espècies com el porc o la vaca. De la mateixa manera el 
cavall tampoc era ofert en els banquets realitzats en els santuaris gals. Un exponent molt clar d’aquesta 
absència és el que reflecteixen les anomenades “tombes de carro”, en que curiosament apareix tot l’aixovar 
amb el carro i els elements de govern del cavall i en canvi aquest últim no hi és present en cap dels casos 
(Arbogast et al. 2002, 75).
Una de les pràctiques més destacades, que constitueixen una de les principals diferències respecte a la 
península, és la profusió de santuaris gals on s’hi han pogut documentar grans quantitats de restes de cavall. 
En aquest sentit, un dels principals exponents (tot i que no estaria situat al sud de França) és el Santuari 
de Gournay-sur-Aronde (Oise) a la Galia belga. En aquest s’hi van documentar set cavalls a l’interior de 
diverses fosses situades en el recinte de l’enclós cultual149 (Méniel 2001, 24). Altres santuaris amb presència 
de rituals d’aquests tipus són el de Saint-Just-en- Chaussée (Oise), Thaon (Calvados) i Ribermont-sur 
Ancre (Somme). Aquesta pràctica es feia extensiva a altres jaciments de la Galia Septentrional (Méniel 
2001, 24), una realitat molt diferent de la la zona del sud de França, exemplificant d’aquesta manera les 
divergències nord/ sud pel que fa a la gestió i simbolisme social d’aquest animal.
Una altra practica característica de l’Edat del Ferro són les sepultures de cavall, amb exemples procedents 
de la necròpolis protohistòrica del Camp d’Eglise nord (Flaujac-Pujols), on s’hi van documentar dos 
deposicions de cavall en el túmul 9 i 16 (Beausoleil et al. 2004, 141-142) (fig. 7.73), el túmul 1 i 7 de la 
necròpolis de Frau (Cazals) (Pajot 2000, 153). De nou, aquest tipus de troballes es limitarien a la zona 
centre i nord de França, essent una realitat poc habitual en les tombes del sud-oest i del sud-est de França 
(Beausoleil et al. 2004, 141). De fet, podríem dir que és una pràctica poc freqüent en general ja que, com 
hem mencionat anteriorment, les restes de cavall són molt escaçes en les necròpolis gales. Méniel fa 
referència a les poques restes aparegudes en alguns contextos funeraris com a difícils de contextualitzar 
i sovint errònies. El fet que alguns dels ossos fossin incinerats en la mateixa pira és una possibilitat que 
l’autor valora a l’hora d’interpretar aquesta absència. Alguns autors també han estimat la possibilitat de que 
els cavalls fossin sacrificats en el moment de la mort del seu genet, però en comptes d’esser enterrats amb 
ell podrien haver-se deixat exposats en algun indret de la necròpolis150 (Méniel 2001, 75).

149. Acompanyats de diverses armes i 40 restes de bovins.

150. En alguns santuaris del nord de França s’han documentat nombroses restes de cavall sotmeses a una deposició primària d’exposició a 
l’intemperia i una posterior selecció dels òssos un cop estan descompostos. Aquests en alguns casos són dipositats en fosses (p.e: Arbogast et al. 
2002, Méniel 2001).
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Fig. 7.73 - Esquelet de cavall inhumat dins d’una fossa del túmul 16 de la necròpolis del Camp de l’Église
Nord (Flaujac-Poujols, Lot) (França) (fotografia de J. M. Beausoleil).

Els territoris del País Valencià han estat objecte d’extensos treballs de recopilació (p.e: Morales 1996, 69). 
En aquest sentit s’ha constat la presència de cavall en, com a mínim, 25 jaciments en diferents cronologies. 

Jaciment Regió Cronologia Taxo NR Referència Bibliogràfica

Cabezo Redondo Alacant Bronze Equus sp. 550 Driesch, V. i Boessneck, 1969; 
Driesch 1972

Cova de l’Or Alacant Neolític E. ferus 3 Pérez 1980
Cova de Snta. Maria Alacant Eneolític E. ferus 3 Pérez ( en premsa)
Cueva del lagrimal Alacant Eneolític E. ferus 4 Pérez 1991
Cueva del Lagrimal Alacant Neolític E. ferus 3 Pérez 1991
Poblado de Jovades Alacant Neolític E. ferus 2 Martínez 1993
Poblat de l’Horna Alacant Bronze Equus sp. 8 Puigcerver 1993
Poblat del Niuet Alacant Neolític E. ferus 1 Pérez ( en premsa)

Tossal de la Roca Alacant Eneolític E. ferus 1 Pérez, Martínez ( 1995)
Cova dels Blaus Castelló Eneolític E. ferus 13 Villaverde, Martínez ( 1995)

Cova Fosca Castelló Eneolític E. ferus 1 Estévez ( 1988)
Cova Fosca Castelló Neolític E.ferus 27 Estévez ( 1988)

Cova Matutano Castelló Eneolític E. ferus 9 Estévez ( 1985)
Cova de la Sarsa València Neolític E. ferus 11 Boessneck, Driesch 1980

Cova de Mallaetes València Eneolític E. ferus 1 Davidson 1989
Cova de la Cocina València Eneolític E. ferus 2 Fortea et alii 1987
Cova de la Cocina València Neolític E. ferus 3 Fortea et alii 1987

Cova Soterraña València Bronze Equus sp. 16 Sarrión 1982
Ereta del Pedregal València Calcolític Equus sp. 8 Pérez 1990
Ereta del Pedregal València Neolític E. hydruntinus 1 Pérez 1990

Ereta Pedregal València Neolític E. ferus 28 Pérez 1990
Muntanya Assolada València Bronze Equus sp. 8 Sarrión 1983

Poblat de Arenal de la Costa València Calcolític Equus sp. 5 Martínez 1993

Poblat de Fuente Flores València Neolític/ 
Calcolític Equus sp. 195 Cavanilles, Martínez 1988

Poblat de Pic dels Corps València Bronze Equus sp 14 Benito 1989

Fig. 7.74 - Taula amb el nombre de restes de cavall aparegudes en diferents jaciments del País Valencià.

Tot i que al país valencià s’han identificat restes d’aquest animal en períodes Neolítics com, per exemple, 
les restes trobades a la Cova de l’Or (Beniarrés), aquests han estat sempre considerats com a espècies 
salvatges (Pérez 1980). En canvi, a l’Ereta del Pedregal (Navarrés, València), amb una cronologia del 
neolític final, ha considerat les restes d’èquid com a pertanyents a espècimens ja domesticats (Pérez 1990).
Un dels jaciments que més restes ha proporcionat ha estat el de Fuente Flores a València. Es tracta 
d’un assentament Eneolític on les restes de cavall constitueixen gairebé un 50% del total de les restes 
identificades (Cavanilles i Martínez 1988). Per a Martínez aquestes pertanyerien en realitat a espècimens 
encara salvatges igual que en altres contextos similars com el de la Cova Bolumini, Jovades i l’Arenal de la 
Costa. Aquesta afirmació es basa en l’anàlisi de l’edat i el sexe que denotarien, segons Martínez (1995), un 
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perfil més relacionat amb les pràctiques cinegètiques que a la cria en captivitat.
Tot i les evidències anteriors, sembla que per a l’Edat del bronze valenciana hi hagi un major acord respecte 
a l’existència de cavalls domèstics. Norberto Mesado situa la domesticació del cavall en aquesta zona 
a partir del segon mil·lenni. L’autor parla d’una certesa demostrada en base a les dades procedents del 
jaciment de Pic de les Moreres (Alicant). L’estudi de les restes arquofaunístiques van determinar que un 
20% de la cabana animal del jaciment estava compost per restes d’èquid (Mesado 2003, 179).
La presència d’ase, a la zona valenciana, s’ha documentat en nivells de l’Ibèric antic a Castellet de Bernabé 
(Llíria), los Villares (Caudete de las Fuentes, València) i la Bastida (Moixent, València). En els de l’Ibèric 
Ple a Puig de la Nau (Benicarló) (Castaños 1995) i finalment en els de l’ibèric final a Torrelló del Boverot 
(Almassora, València), La Morranda (Ballestar, Castelló) i el Cormulló dels Moros (Albocàsser, Castelló). 
Cal dir que gairebé sempre són restes molt fragmentaries on practicament no hi ha ossos de l’esquelet post 
cranial, essent les més representatives les dents aïllades (Iborra 2004, 357).
En els nivells ibèrics els especialistes parlen d’un ús principalment relacionat amb el tir i/o la càrrega, ja que 
no s’han identificat marques de carnisseria que indiquin el consum de la seva carn. A més tots els animals 
analitzats corresponien a individus senils excepte el trobat al jaciment de la Bastida (Iborra 2004, 361).
La zona valenciana també ha proporcionat alguns conjunts singulars que poc tenen a veure amb les restes 
de consum que haviem vist fins ara. El primer és una inhumació individual d’un cavall a l’estació burrianenca 
de la Regenta (Castelló). Sembla el primer cas d’enterrament intencional, en territori ibèric, d’un èquid 
sense associació directa a un altre context (veure fig. 7.75, E). L’Absència de material arqueològic datable 
i la singularitat de la troballa va suposar un repte important per als seus descobridors. Alguns indicis com la 
tipologia de l’anella de bronze utilitzada per a guiar el cavall fins al lloc de sacrifici, així com un paral·lel idèntic 
a Hongria datat a mitjans del s. II a.C (veure fig. 7.75, A-C), van permetre d’entrada adscriure el conjunt 
dins d’un context pre-romà (Mesado 2003 ; Sarrión 2003; Quesada 2003,14). També va proporcionar una 
problemàtica interessant el descobriment d’un cavall i d’un ase, associats a altres restes de fauna, en ple 
casc urbà d’Alcalà de Xivert (Castelló) (Iborra 2003). L’estudi i el context en que foren trobades les restes 
van portar a l’autora a una postura molt escèptica a l’hora d’atribuir un caràcter preromà151 a les restes. Les 
raons principals foren que les restes procedien d’una rasa, i no d’una excavació arqueològica curosa, així 
com les propies característiques morfològiques del cavall (tenia una alçada de la creu d’ 1,42 cm, superior 
a la d’altres jaciments preromans de l’àrea valenciana).

Un altre descobriment excepcional fou el del jaciment de Tossal de les Manises (Alicant) corresponent al 
període bàrquida. Aquest enterrament es trobava al costat de la muralla, on hi havia una fossa tapada amb 
tres grans lleixes de pedra que trencava el paviment d’una estança contemporània a la fortificació. La fossa 
contenia les restes d’un esquelet, gairebé sencer, d’un poltre de cavall d’entre 12 i 20 mesos d’edat i amb 
una alçada de la creu d’uns 1,01 cm. Com que faltava gairebé tot el cap, és va creure probable que l’animal 
fos decapitat ritualment (Quesada i Gabaldón 2008). L’excavació de la fosa sembla que seria molt propera 
en el temps a la construcció de la muralla d’època bàrquida. 

Finalment citarem, tot i no estar en territori valencià, el descobriment, encara inèdit, d’un possible sacrifici 
d’èquid a la necròpolis ibèrica del jaciment de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). Aquest 
va aparèixer en connexió anatòmica i dipositat panxa amunt en una escletxa de roca situada entre tres 
sepultures (123, 127 i 129), dos d’elles contenint armes (Quesada i Gabaldón 2008, 151).

Quan analitzem les referències sobre el nombre de restes de la zona aragonesa, les diferències respecte 
a les altres regions circumdants són evidents. En aquest cas els períodes que precedeixen la Primera Edat 
del Ferro, estan dotats de jaciments amb una forta presència de restes de cavall. Cal destacar especialment 
el cas del jaciment de Moncín, El Castillo i Cabezo Sellado. Aquestes quantitats s’allunyen de les restes 
testimonials de la majoria dels jaciments de les zones veïnes, evidenciant una potent importància econòmica 
d’aquest animal a la zona Aragonesa en períodes molt més antics.

151. Tanmateix volem deixar també constància d’altres postures pel que fa a la seva adscripció cronològica. Alguns autors (p.e: Quesada 2003, 16) 
apunten que si bé, dins dels nivells de la rasa, hi ha materials remoguts que inclouen peces modernes i medievals, les ibèriques són les més abundants. 
Que els materials d’època ibèrica corresponen, en alguns casos, a peces molt complertes i poc rodades. Aquestes s’han pogut atribuir al segle II a.C. 
L’autor a més considera que el criteri de l’alçada de la creu no és un argument definitori, aspecte amb la qual estem totalment d’acord.
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A
B

C

D

E

Fig.7.75 - A-C: Inhumació d’un cavall de la zona de Sopron (Hongría nord occidental, prop de Viena) corresponent
al segle II a.C. D: Inhumació de cavall a la zona vèneta (Altino-Le Brustolade) (Segons Jerem 1998) (imatges extretes de Quesada 2003, 15). 

E: Esquelet “in situ” del cavall de la Regenta (extret de Mesado 2003, 181).
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Jaciment Regió Cronologia Taxo NR Referència
Cueva de Chavez Osca Neolític Equus ferus 10 Castaños 1983
Cueva del Forcón Osca Neolític Equus ferus 3 Castaños, 1983B

Forcas II Osca Bronze Equus 
caballus 5 Blasco, (En Premsa)

Zafranales Osca Bronze Equus 
caballus 1 Castaños, 1988

Alonso Norte Terol Neolític Equus 
caballus 2 Benavente, Andrés 1989

Botiqueria dels Moros Terol Eneolític Equus 
caballus 4 Altuna, 1978

Cabezo Sellado Terol Bronze Equus 
caballus 33 Serrano 1990

Cabezo Sellado Terol Bronze Equus asinus 3 Serrano 1990

El Castillo Terol Bronze Equus 
caballus 210 Levitan ( En Premsa)

Sima del Ruidor Terol Bronze Equus asinus 1 Picazo, 1990

Costalena Saragossa Eneolític Equus 
caballus 1 Barandiaran, Cava 1989

Moncín Saragossa Bronze Equus 
caballus 1073 Legge, 1994

Moncín Saragossa Bronze Equus asinus 3 Legge, 1994

Fig. 7.76 - Taula amb el nombre de restes de cavall aparegudes en diferents jaciments de la zona aragonesa.

D’altra banda, la hipotètica domesticació precoç del cavall, sembla un fenomen concentrat a l’àrea del 
Moncayo (PICAZO et al. 1997, 41), sense continuïtat ni paral·lels per a la resta de la vall de l’Ebre, almenys 
durant l’Edat del bronze. Els resultats que han proporcionat els anàlisis de les restes esquelètiques, no han 
evidenciat en cap moment la presència de desgast dentari que pugui confirmar el seu ús com a muntura. A 
més tampoc han aparegut restes d’arnesos ni de frens associats al material.
El jaciment de Zafranales (Fraga, Huesca) va proporcionar una sola resta de molariforme, que presentava 
un alt grau de desgast (CASTAÑOS,1988,150). Aquest fet es podria deure a l’edat senil de l’individu més 
que no pas a una usura provocada per un arnes. En tot cas és una dada important a tenir en compte de 
cara a estudis posteriors sobre traceologia dentaria, que són els que podran explicar millor la naturalesa 
d’aquest desgast.
De la primera Edat del ferro l’únic exponent, del qual tenim constància, és el jaciment de Vincamet (Fraga). 
Aquest va proporcionar 1 resta de cavall entre les 87 restes analitzades. Aquesta corresponia a la fase 
Vincament IIb. L’os pertanyia a un animal jove/adult i presentava traces de combustió que podrien estar 
relacionades amb el seu consum (NIETO, 2003, 74).
Per al territori català cada cop són més nombrosos els estudis de fauna i els jaciments amb presència 
de restes de cavall. Les evidències de la seva presència en èpoques prehistòriques cada comp són més 
evidents.

Jaciment Regió Cronologia Taxo NR Referència Bibliogràfica

Caserna de Sant Pau Barcelona Neolític Equus caballus 1 Albizuri i
 Nadal (1993)

Cova de la Guineu Barcelona Calcolític E. Hydruntinus 1 Nadal (en premsa)
Cova de la Guineu Barcelona Neolític Equus caballus 2 Nadal (en premsa)

Cova del bolet Barcelona Eneolític Equus caballus 1 Baldellou 1980
Santa Maria dels Horts Barcelona Neolític Equus caballus 2 Nadal ( en premsa)

Picamoixons Tarragona Eneolític Equus sp. 4 Carbonell (1992)

Timba del Barreny Tarragona Neolític Equus sp. - Bosch et alii. (1991)
Miró et alii. ( (1992)

Fig. 7.77 - Taula amb el nombre de restes de cavall aparegudes en diferents jaciments catalans.

Altres jaciments Neolítics, amb presència de cavall, són la Cova Verda (Sitges) (Petit i Rovira 1980), la Cova 
Freda (Uerpmann 1976, 206-218), l’Esquerda de Roques del Pany, Fontmajor, Cova III de les Quimeres, 
Can Munmay de Pallejà i als “sepulcres de fossa” 16, 36 i 49 de la Bòbila Madurell (Muñoz 1965, 72 i 90). 
D’aquesta menera, l’àra catalana també presenta evidències de la presència d’aquest animal durant el 
període Neolític, segurament encara en estat salvatge. 
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El període del Bronze està especialment exemplificat pel jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona) 
on a l’interior d’algunes sitges van aparèixer diversos caps de cavall152, parts articulades i inclús dos cavalls 
complerts. Aquests dipòsits han estat recentment estudiats (Albizuri 2011) i interpretats com deposicions 
intencionals i/o rituals (Albizuri 2012). A més un altre aspecte a destacar d’aques jaciment és que ha aportat 
un dels animals complets més antics documentats a la Península amb patologies derivades de la seva 
utilització en el tir, la muntura i la càrrega sobre els lloms (Albizuri et al. en premsa), i el mascle de 7 anys de 
la fossa 6 de Can Roqueta (Boquer et al. 1989). Els descobriments de Can Roqueta han passat a ampliar 
les primeres evidències de la domesticació d’aquest animal a Catalunya juntament amb les procedents de 
la Fonollera (Empordà). Aquest jaciment del s. XII-IX a.C va proporcinar uns percentatges força elevats de 
restes de cavall (el 20% de la cabana animal), uns valors que van esdevenir el criteri determinant a l’hora 
de considerar el seu estatus domèstic (Colomer 1989). 
Durant la primera edat del ferro el cavall continua apareixent amb percentatges moderats entre les deixalles 
òssies derivades del consum, però ara s’observa un increment respecte a èpoques anteriors. Els estudis 
arqueofaunístics han evidenciat una representativitat del 2,8% de mitjana en 8 jaciments de la zona Litoral 
i Prelitoral (5.036 restes determinades)(Albizuri et al. 2011). Però aquest període també han aparegut 
individus sencers en connexió anatòmica acompanyant una inhumació humana. La irrupció d’aquest animal 
en l’àmbit funerari a través dels exemples d’ Hort d’en Grimau153 (Castellví de la Marca) (Nadal et al. 2010) 
(fig. 7.78) i de Turó de Font de la Canya154 (Penedès) (Asensio et al. 2008) suposa una nova perspectiva 
sobre la significació que tenia aquest animal per a les societats de la primera edat del ferro a Catalunya. 

Fig. 7.78 - Perspectives isomètriques de l’estructura E10 d’Hort d’en Grimau on s’il·lustren les fases successives de rebliment. 
Tal i com es pot veure l’èquid es va dipositar en el nivell que quedava just per sobre de l’abocament de cendres corresponents a 

una dona. (Extret de Albizuri i Nadal 1990, fig. 8).

152. Fins a l’actualitat se n’han enregistrat fins a 12 en tot el jacment (Albizuri 2012, 6).

153. Aquest animal va ser classificat com un possible ase en un primer moment degut a les seves reduïdes dimensions i trets poc cavallins (Albizuri 
i Nadal 1990), però en un estudi recent comparatiu, s’ha classificat com a possible euga de petita alçada i gràcil (Nadal et al. 2010). Sembla que 
acompanyaria les restes d’una dona que fou prèviament incinerada.

154. En aquest jaciment és va excavar una inhumació adulta acompanyada d’un crani de cavall a l’interior d’una fossa tipus sitja datada al segle VII 
aC (Asensio et al. 2008).
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Nombrosos jaciments d’època ibèrica segueixen presentant restestes de cavall consumit. Alguns exemples 
són Olèrdola (segles IV- III aC), Turó Font de la Canya (Avinyonet) amb material procedent de sitges, Alorda 
Park (Calafell) (Valenzuela 2008, 51), Turò del Vent, la Bauma del Serrat del Pont (Tortellà) , Puig de la 
Nao (Benicarló) i Ca n’Oliver (Cerdanyola) (Colominas 2004-2005, 222). En tots ells les restes suposen 
entre el 0,2 i el 7% de la seva cabana animal. Aquesta escassetat en el registre podria evidenciar un ús 
primari com a muntura, tir o càrrega vers un consum secundari de la carn, essent una pràctica realment 
esporàdica. Tot que el període ibèric no ha estat massa generós pel que fa a conjunts en contexts simbòlics 
i/o funeraris, podria ser que la fossa 74 del camp d’en Gou-Grog d’en Batlle a l’ oppidum d’Ullastret (Girona) 
trenques aquest silenci. Els estudis arqueofaunístics, actualment en curs, han posat al descobert les 
restes de diversos èquids155 corresponents al segle IV a.C. Caldrà esperar doncs els resultats per saber si 
efectivament es tracta d’un conjunt de caràcter no subsistencial.
 
Adentrant-nos finalment dins la dinàmica de la plana occidental catalana i en relació a les primeres 
evidències de la presència d’aquet animal en el registre, cal destacar que fins no fa gaire el jaciment de 
Minferri (Juneda) era pràcticament l’únic exponent dels períodes Neolític i Bronze antic a la zona. L’excavació 
de 2,5 hec. (de les 10 que te el jaciment) i els estudis arqueozoològics preliminars (Nadal inèdit; Gómez 
2000) no van proporcionar ni una sola resta de cavall. Aques fet contrastava amb la dinàmica imperant 
observada en els territoris veins, en els quals havien anat apareixen restes d’aquest animal encara que 
fos en petites quantitats. En els últims anys han anat sorgint altres camps de sitges a la zona com el Pla 
del Tabac (Montoliu), Quatre Pilans (Lleida), la Cantorella (Maldà) i finalment, en un ambit més muntanyós, 
Llirians del Mas (Salás de Pallars). Tot i que en la mjoria d’ells han aparegut animals en connexió només el 
jaciment de la Cantorella (Moya et al. 2012) ha aportat les primeres evidències de la presència del cavall 
en el període Neolític (fig. 7.80). Aquest nous descobriments fan prendre consciència que de fet l’abscència 
d’aquest animal a la zona podria esser una conseqüència de la manca i parcialitat del registre disponible 
actualment. 
Caldrà esperar a les últimes etapes del l’Edat del Bronze per tornar a trobar restes d’aquest animal, que 
segueix apareixent en els poblats en un percentatge molt baix i sempre barrejades entre les deixalles de 
consum alimentari. En aquest sentit disposem de les dades procedents del jaciment de Tossal de Solibernat 
(Rovira et al. 1996/1997), Vincamet (Nieto 2003), Carretelà (Albizuri i Colomer 2001-2002), Zafranales 
(Castaños 1988), La Pedrera (Miró 1989) i, en un ambit transpirinenc, l’ocupació pastoral de Lló a la 
Cerdanya, on les seves restes suposen un 8,5% del total estudiat (Vigne 1983).
Si durant l’anterior període aquest animal apareixia de manera testimonial entre les restes consumides, 
l’entrada a la I era Edat del Ferro, i al igual que passa en alguns jaciments del territori català, mostra un canvi 
pel que fa a la seva gestió, valoració i percepció. Un fet constatable a partir de la diversificació dels contexts 
d’aparició i del tractament que reben les seves restes. En aquest sentit, segueix formant part del registre 
alimentari tal i com evidencien les restes de consum procedents dels jaciments del Vilot de Montagut156, 
Tossal del Molinet (Gómez 2000), Vilars (Arbeca) (Miró 1992, GIP 2003, Nieto 2008) i la Pedrera (Miró 
1989). Però ara a més passa a formar part de l’imaginari simbòlic i religiós d’aquestes comunitats, tal i com 
suggereixen les diverses inhumacións de fetus de cavall en context domèstic descobertes a Vilars (Arbeca) 
i a Tossal del Molinet157 (Poal) (Gómez 2000, 149-169). 

L’entrada al període ibèric aporta les primeres restes de cavall en un context funerari. A la necròpolis de la 
Pedrera158 (Vallfogona de Balaguer) es van exhumar tres èquids adults enterrats al costat de diversos túmuls, 
pròxims a l’urna cinerària. Aquests conjunts foren interpretats com a tombes de guerrers i/o aristòcrates del 
segle IV aC159, essent fins a dia d’avui descobriments excepcionals i únics en tot el territori català. 
155. L’estudi de les restes l’està duent a terme l’especialista Sílvia Valenzuela (Universitat de Sheffield) i es van presentar de manera preliminar a la 
Reunió sobre “Els dipòsits i el paper de la fauna en les pràctiques rituals” a Empúries (12 i 14 de març 2012).

156. Tan a la fase Vilot II com Vilot III s’han documentat 3 restes de cavall. Aquestes constituirien l’ 1,58% i 0,44% respectivament del total de la 
cabana animal en cada fase (Gómez i Nadal 2002, 214).

157. Pel que fa a l’individu de Tossal del Molinet, el seu descobriment es va produir arran d’un estudi de fauna (GÓMEZ 2000, 149-169) procedent 
de les excavacions inèdites, realitzades entre el 1974-1975 (JUNYENT 1982, 256-257). Aquest nou fetus es va situar cap al 685 A.N.E, en la fase 
Tossal del Molinet II, que seria contemporània a Vilars I.

158. La bibliografia publicada fins al moment és escassa i molts cops confusa. Si en l’article de Ripoll hi figura una tomba on es cita l’aparició d’un 
suposat cavall enterrat al costat d’una urna amb altres materials (una falcata, un casc de ferro, varies fíbules de bronze, braçalets i altres ornaments) 
(RIPOLL, 1959,278), en publicacions posteriors es citen tres cavalls i inclús un mínim de quatre (PLENS I RAFEL, 2002, 256) basant-se en les 
poques fotografies que hi ha de l’excavació (RAFEL 2002, fig. 24 i 25). Plens i Rafel efectivament citen la tomba descrita anteriorment per Ripoll i 
a més hi afegeixen unes altres dos inhumacions que correspondrien a un crani acompanyat per un fre de ferro (PLENS I RAFEL 2002, 255; fig. 24; 
plens 1986, fig.75). Finalment, referent a la tercera inhumació, parlen de les restes d’un crani cobert per un morrió de bronze i amb un fre de ferro 
(PLENS i RAFEL, 2002) exposat actualment al Museu d’Història de la ciutat de Lleida.

159. Cronologia proposada recentment per Raimon Graells (2008) en el seu treball de tesi doctoral: “Análisis de las manifestaciones funerarias 
en Catalunya durante los s VII i VI a.C. Sociedad y cultura material a partir de la asimilación de estímulos mediterráneos.” Quesada considera 
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Fig. 7.79 - Localització dels jaciments amb restes de cavall de caràcter no subsistencial al llevant peninsular.
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Fig. 7.80 - Distribució diacrònica, de les troballes de restes de cavall als jaciments de la Plana Occidental Catalana. 
Autoria de les fotografies: La Rosella i la Cantorella (Iltirta arquologia S.L.); L’Hereuet (Cristina Garcia, ROCS); Pla de les Tenalles (Servei 

d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida); Fetus de cavall (Vilars I) (Xavier Gómez, GIP); Fetus cavall (Vilars II) (Ariadna Nieto, GIP); 
La Pedrera (foto: Arxiu Audiovisual de l’Institut d’Estudis Ilerdencs).
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En alguns poblats ibèrics de la zona també s’ha constata algunes deposicions singulars com la d’un crani 
localitzat a Roques del Sarró160 (Torresserona) (Miró 1997, inèdit) i la d’un altre individu gairebé complert al 
Pla de les Tenalles161 (Granyanella). En aquest sentit, tot i que els dos conjunts estan en procés d’estudi, 
el que si que podem avançar, pel que fa al crani de Roques del Sarró, és que sembla tractar-se d’una 
deposició primària i intencional. En aquest sentit el fet de que es trobi situat a la base d’un mur, paral·lel a 
ell i que es trobi dipositat de boca terrosa (veure fig. 7.81), sembla descartar que es tracti d’un abocament 
arbitrari. En tot cas caldrà esperar a l’estudi per confirmar aquesta hipòtesis. Cal citar també el jaciment, 
encara inèdit, de l’Hereuet162 (Seró) on les sitjes, datades al selge III a.C, van posar al descobert diverses 
extremitats en connexió, dos cranis tallats i alguns ossos de l’esquelet post-cranial (veure fig. 7.81). 
A part d’aquestes troballes més singulars, durant tot el període ibèric aquest animal se segueix consumit 
esporadicament, tal i com evidencien els registres de deixalles de consum d’Estinclells (Verdú), els Vilars 
(Arbeca) i el Molí d’Espígol (Tornabous).
No podem acabar aquest petit estat la qüestio sense metar l’excavació de la Rosella, un hàbitat rural i un 
camp de sitges d’època tardoibèrica (s. II - I a.C) va proporcionar les restes d’ un èquid sencer enterrat 
dins d’un fossa (Escala et al. 2011). Tot i que encara està en curs d’estudi, tal i com passa amb l’individu de 
Pla de les Tenalles i els de la Cantorella, l’ànalisi preliminar ha permés oferir algunes dades biomètriques 
i morofologiques que han constituit la base comparativa en el capítol VIII dedicat a la caracterització de la 
cabana animal (biometria). 

         Els elements de govern del cavall

Una altra dada molt significativa a l’hora de valorar l’ús i gestió d’aquest animal són els elements emprats per 
al seu govern. La seva presència suposa la constatació del seu estatus domèstic i el seu us com a muntura. 
En aquest sentit, tot i que la fortalesa dels Vilars hagi proporcionat les primeres evidències de cria cavallar 
a la plana occidental, no hi ha cap indici (excepte l’edat dels animals) que demostri l’aprofitament de la 
seva força (ni patologies ni elements de govern). Tanmateix tant la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de 
Balaguer) com el poblat de Tossal de les Tenalles (Sidamon), contemporanis a la fortalesa, si que han posat 
al descobert aquest tipus d’elements. Els conjunts més importants són els procedents de dos sepultures 
de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer). En dos de les tombes van parèixer dos cranis de 
cavall guarnits amb diversos elements de govern, conservats en la seva posició primària original (fig. 7.81). 

Fig. 7.81 - Fotografies del moment de la descoberta de les dos tombes de guerrer amb restes de cavall (la Pedrera (fotos: Arxiu 
Audiovisual de l’Institut d’Estudis Ilerdencs).

El primer crani tenia posat un fre de ferro i un morrió de bronze. Mentre que el segon també tenia un fre de 
ferro i un ronsal amb un diàmetre de 10 cm. A aquests elements ja coneguts d’antic (Plens 1986; Rafel i 
Plens 2002) cal afegir-hi la recent recuperació, dels magatzems del Museu de Lleida, d’un altre fragment de 
morrió que va esser estudiat i recentment publicat per Raimon Graells (2008). En aquest últim treball també 
l’enterrament de la Pedrera com a pertanyent al segle V a.n.e (Quesada 2003, 16).

160. En l’estudi de Miró tot i que es comptabilitza aquest crani no en fa l’estudi degut a que suposadament fou sotmès prèviament a treballs de 
restauració. Malauradament actualment està en parador desconegut, motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el seu estudi.

161. Va aparèixer un èquid bastant complert durant les excavacions dutes a terme durant els anys 60. Malauradament no es disposa ni de fotografies 
ni de plantes o seccions que permetin localitzar exactament la inhumació. El que si que se sap és que s’hauria torbat en el marc d’un context de 
destrucció i que s’emmarcaria en el període de finals del segle III aC. L’ocupació d’aquest jaciment se situaria entre finals del s. V i finals del s. II 
a.C (Pérez Conill 1992, 20).

162. Actualment els conjunts faunístics d’aquestes jaciments estan essent estudiats per l’especialista Sílvia Valenzuela (Universitat de Sheffield), a 
la qual volem agrair el haver-nos facilitat algunes dades del seu estudi preliminar per al present treball.
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s’inclou una revisió i estudi dels altres materials aportant noves perspectives sobre la datació dels conjunts, 
que baixa fins al segle IV a.C, i la procedència d’aquests elements. 
Els conjunts de la Pedrera són excepcionals tenint en compte que la proporció d’elements associats al 
cavall en les necròpolis ibèriques és molt baixa, inferior sempre al 5% de les subjecte de comparació (total 
de sepultures, total de sepultures amb armes o total d’armes i arreus) (Quesada 1998, 175). En aquest 
sentit, l’autor destaca que en la pràctica totalitat dels casos, els mossos de cavall apareixen en tombes 
que tenen més armes (com és el cas de la Pedrera). Aquest fet indicaria fins a quin punt aquests animals 
estarien associats a grups aristocràtics de la població, que expressarien el seu status a partir d’aixovars rics 
en armament associats en molts casos a elements associats al govern del cavall.

El poblat de Tossal de les Tenalles (Sidamon) també va aportar un element associat al maneig d’aquest 
animal. Es tractava d’un ronsal que, a diferència del que és habitual, tenia una secció quadrada i un 
diàmetre molt petit (uns 5 cm). Aquest fet va portar, a alguns estudiosos (p.e: Garcés 2007, 72), a plantejar 
la possibilitat de que fos una argolla per a un animal més petit, o que es tractes d’una anella de subjecció 
per un altre tipus d’element metàl·lic. En aquest sentit, cal tenir en compte que fins al moment no s’ha pogut 
estudiar cap crani complert de cavall adult de la zona de la plana163, però el que si que sabem és que els 
de Vilars tindrien unes talles que no superarien els 1,30 cm d’alçada de la creu, mentre que l’únic individu 
estudiat de la Pedrera arribaria fins als 1,48 cm. (veure apartat de biometria d’aquest treball). 
Cal mencionar també l’existència de dos plaques d’arnes del dipòsit de bronzes de Llavorsí que s’ha situat 
en el trànsit del segle VIII al VII a.n.e. Malgrat el citem per esser un conjunt proper, volem advertir que 
no s’ha pogut provar que els materials provinguessin de l’àrea Catalana, i en cap cas es pot afirmar que 
haguessin estat utilitzats per a guarnir els cavalls d’aquesta zona. En definitva, els materials que componien 
aquest dipòsit s’han interpretat com a possibles elments destinats a la refosa (Gallart 1991, 153-154). 

En aquest apartat deixarem de banda totes aquelles qüestions de caire més tipològic i formal. Per això ja hi 
ha múltiples treballs que han tractat àmpliament i en profunditat aquest subjecte (p.e: Pernice 1986; Plens 
1986; Gallart 1991; Rafel i Plens 2002; Lucas Pellicer 2004; Sanchez-Moreno 2005; Quesada 2005; Graells 
2007; Garcés 2007; Graells 2008, etc) i ens remetrem a ells per a qüestions puntals relacionades amb la 
gestió i maneig d’aquest animal. 

• Els frens

Ens ha semblat especialment interessant la relació que han establert, alguns autors, entre la tipologia 
dels frens i la funció i ús al que es destinarien els cavalls. Un exemple molt significatiu és la diferència 
que s’ha constatat entre les necròpolis del sud de França, on trobem frens enterrats en parelles, i 
les necròpolis catalanes, on els frens apareixen individualitzats i associats a un sol individu. Això 
ha estat interpretat per alguns autors com un clar indici dels diferents usos que s’atribuiria a aquest 
animal segons la regió. D’aquesta manera, les diferències entre els tipus de frens de la Champagne 
i Bohèmia i els exemplars de Mailhac i la Península ibèrica, remeten a un ús per al tir d’un carro 
en els primers i exclusivament per a la munta en els segons (Graells 2008, 102). En aquest sentit 
l’autor afirma que els frens de la Pedrera s’aproximaria al tipus 3 de Verger (2000): “Frenos con camas 
laterales en forma de “U”. Este tipo parece corresponder a equipamientos preparados para la montura del 
caballo y difícilmente podrían relacionar-se con equipamientos de carro. La forma aparece en el período de 
Hallstatt D y perdura hasta el período de La Tène B1 Antiguo”.
 
Referent als paral·lels, tot i les poques troballes d’aquest tipus d’elements, a Catalunya, en tenim alguns 
d’anteriors, que es remuntarien a la primera edat del ferro, com els de la Ferradura (Tarragona), Sant 
Martí d’Empúries (Girona) i els dos de la necròpolis de Can Roqueta (Sabadell). Aquests exemplars 
d’un sol filet, no tenen res a veure amb els posteriors frens articulats que trobem a la necròpolis 
de la Pedrera (s. IV a.C). En aquest sentit també cal remarcar que la seva manufactura presenta 
uns perfils que troben pocs paral·lels a la península. L’exemple més proper, i l’únic documentat al 
nord-est peninsular, és el de la necròpolis de Castilsabás de Huesca, que a més presentava trets 
morfològics similars al d’un dels frens de la Pedrera (fig. 7.82). 

163. Tant el crani de Roques del Sarró (Torresserona), com els dos cranis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer) estan actualment en parador 
desconegut. Des de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Servei d’Arqueologia de Lleida ja s’estan efectuant els tràmits pertinents per a intentar 
localitzar-los.
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Fig. 7.82 - Frens de cavall de la necròpolis de la Pedrera. Peces restaurades per Carme Prats (Laboratori de restauració de la 
Universitat de Lleida). Fotografies: Xavier Goñi (Servei de reproducció i Imatge de la Universitat de Lleida).

Fig. 7.83 - Fre de Castilsabás (Huesca) (Dibuix: Graells 2008, fig. 31).
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• Els ronsals

Aquesta peça s’utilitzaria per a conduir al cavall i com a amarratge puntual. En aquest sentit s’utilitza 
quan el genet va a peu i ha destirar de l’animal per fer-lo caminar o moure’l de lloc. Aquest element 
funcionaria situant-lo en l’espai que queda entre els incisius i els premolars de la mandíbula inferior. 
La posició i funcionalitat original d’aquest element s’ha pogut inferir a partir de les restes de cavalls 
que havien conservat la posició original d’aquest element (veure fig 7.76) i d’algunes repesentacions 
iconogàfiques com, per exemple, la representació d’una escena funebre d’un Kalathos d’Elche de la 
Sirra (Albacete) (Eiroa 1986).

Fig. 7.84 - Calc de l’escena representada al Kalathos de Elche de la Sierra (Albacete) (extret de Eiroa 1986, 77; fig. 2)

Tot i que aquests elemens són habituals, que els frens, en el registre arqueològic d’aquests períodes, 
tampoc és un element especialment abundant. A la plana occidental teniem l’exemplar de la Pedrera 
(Vallfogona de Balaguer) i el de Tossal de les Tenalles (Sidamon) (Plens 2002, 179; Garcés 2007, fig. 
5), amb divesos paral·lels que es distribueixen principalment pel territori català i pel llevant peninsular 
(veure fig. 7.87). Els més propers s’han localitzat a la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell) 
(López Cachero 2005), tots corresponents al segle IV a.C (Graells 2007). Alguns exemples els tenim a 
Numancia-Renieblas (Soria) (Shulten 1929), a Caceres el Viejo (Caceres) (Ulbert 1984), el l’enterrament 
de cavall de La Regenta (Castelló) (Mesado 2003), la Serreta d’Alcoi (Alacant) (Lucas 2004), el 
d’Olocau-Puntal dels Llops (Valencia) (Lucas 2004); Burriana-Torre d’Onda (Castelló)(Mesado i Sarrión 
2002), el Solaig (Castelló) (Mesado i Sarrión 2002); el santuario del Cigarralejo (Murcia) (Lucas 2004). 
Els ronsals de la zona valenciana s’han associat a cronologies que cobreixen el període comprés entre 
el segle III a.C (Puntal dels Llops) fins a finals del segle I a.C (Torre Onda), de manera que els de la 
plana occidental tindriem evidències més antigues que pujarien fins al segle IV a.C. 

Fig. 7.86 -Ronsal de la Pedrera (Graells 2007, fig. 5A) Fig. 7.85 - Ronsal de Tossal de les Tenalles (Garcés 2007, fig. 5).
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Fig. 7.87 - Mapa de distribució dels ronsals i frens de la Península ibèrica (extret de Graells 2008, 94, fig. 14).

En aquest sentit és interessant destacar que aquell element de govern del cavall localitzats a la plana 
respondrien a dos funcions. D’una banda els frens de ferro articulats que s’associen a un maneig 
relacionat amb la munta i no al tir de carros o d’altre. De l’altra tenim els ronsals que s’utilitzarien per 
a conduir el cavall quan el genet no esta muntat. 

• Els morrions

Aquests elements s’utilitzaven per a impedir que el cavall mossegues, mantenint la seva boca tancada 
(Anderson 1961, 43). Però a la mediterrania classica també és coneixia com a morrions sense fre, 
utilitzades principalment en el treball d’estalbe (Anderson 1961, 42), així com un bossal més rígid i 
metàl·lic, que es combinava amb el fre en cavalls que tendien a obrir massa la boca (Hyland 1990, 
140; Hyland 2003; Anderson 1961, 60).
La necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer) comptava amb dos d’aquests elements 
excepcionals que no presenten cap tipus de paral·lel a la península fins al moment. Els recents 
estudis han rebel·lat l’existència de paral·lels a la zona del sud d’Itàlia i a la regió Macedoniana. 
Els últims treballs efectuats (Garcés 2007, Graells 2007 i Graells 2008) fan un treball exhaustiu de 
descripció i comparació per a justificar la procedencia i manufactura dels mateixos, per aquest motiu 
per a més detall remetem directament als mateixos. El que si que volem citar és el es despren de 
la presència d’un objecte d’aquestes característiques en aquest context: “Para el caso de la necrópolis 
de la Pedrera de Vallfogona de Balaguer (Lleida) nada permite relacionar las dos sepulturas de caballo con 
un príncipe local emulando una idea de la oligarquía ática, pero sí un príncipe ilergeta que emula tradiciones 
mediterráneas” (Graells 2008, 99) (fig. 7.89). 
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Fig. 7.88 - Morrions de cavall de la necròpolis de la Pedrera. Peces restaurades per Carme Prats (Laboratori de restauració de 
la Universitat de Lleida). Fotografies: Xavier Goñi (Servei de reproducció i Imatge de la Universitat de Lleida).
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         Iconografia zoomorfa
“Más que con ninguna otra representación animalística, con la figura del caballo como vehículo es 
possible llevar a cabo un amplio recorrido por todos los aspectos que conforman la experiencia vital 
de las gentes (...)” (Blasco 2003, 76).

De l’animalística preromana documentada al centre i nord de la Península Ibèrica , els èquids són un dels 
grups més nombrosos, juntament amb les aus i els peixos. Tot i que tal i com diu Blasco (2003) “ los tipos 
de objetos en los que aparecen las representaciones equinas són tan variados que cubren casi todas las parcelas 
estructurales del universo del hombre preromano (...) econòmica, social, jurídico-política, bélica, religioso-funerária, 
lúdica, etc (...).”, nosaltres ens centrarem exclusivament en aquells objectes que presentin paral·les amb els 
torbats a la fortalesa dels Vilars o jaciments de la plana occidentals pròxims. els diversos tipus d’objectes 
en els quals apareixen les representacions equines són tan variats que cobreixen totes les parceles 
estructurals de l’univers de l’home prerom apareix en diversos suports nosaltres només farem referència 
aquí als suports en ceràmica i als motius gravats, ja que en tenim exemples a la plana. A través d’alguns 
treballs com els de Blanco (1998, 1997; 2003) Almagro-Gorbea (2005) , Llanos, Benoit, Royo 

• Una nova figureta de terracota a la fortalesa dels Vilars 

Es molt significatiu que les dos úniques estatuetes aparegudes a la fortalesa dels Vilars correponguin,molt 
possiblement, a representacions equines. Una d’elles ja fou públicada (GIP 2003) i en aquest treball és 
presenta l’última peça exhumada durant la campanya d’excavacions duta a terme a finals del 2011. Ambdós 
peces corresponen a la fase Vilars II (ibèric antic) però no procedien de la mateixa zona. De la més antiga 
(Fig. 7.89b) només s’havia conservat la part del tronc i la part superior de les quatre extremitats. Aquesta 
peça fou localitzada al sector 4/18 dins d’un rompliment (UE 4586) que casualment era el matix que allotjava 
dos deposicions de fetus de cavall (FEEQ-12A i FEEQ-12B). Tot i que resulta temptador relacionar aquest 
objecte amb les inhumacions, la veritat és que l’alt grau de fragmentació i el fet que el registre no citi en 
cap momet una possible relació amb les inhumacions, permet apuntar que es tractaria d’una deposició 
secundària. 
La segona figureta (Fig. 7.89a), que fou localitzada durant la campanya del 2011, procedia del sector 13/16 
i va apareixer a la llinda d’un porta dins d’un nivell de sedimentació de sòl (UE 13207). Aquesta peça també 
estava molt fragmentada i només s’havia conservat part del coll, la part superior de les extremitats anteriors 
i la part anterior del tronc. 
Pel que fa a la seva interpretació, els diversos paral·lels localitzats tant a la zona de la vall del Segre, com 
a la de la vall de l’Ebre, permeten afirmar amb bastanta seguretat que es tractaria de representacions 
de cavalls. La tipologia d’ambdos peçes és ben diferent, amb una elaboració bastant tosca sobretot en 
el primer dels casos (Fig. 7.89b). Tot i que en la segona figureta s’apreciava un terball més fi i delicat, el 
que s’ha pogut observar és que no sembla que segueixin un patró estètic predefinit. Aquest fet no permet 
considerar, de moment, que es tracti del treball d’un artesa especialitzat i al nostre entendre acaba de 
confirmar aquest caracter domèstic i quotidià de les peces. 
Les figuretes de Vilars coincideixen cronològicament amb les apareguded a la Pedrera (Vallfogona de 
Balaguer) i a Roques de Sant Formatge (Serós), per a les quals s’havia atribuit una cornologia del segle IV 
a.C (Quesada 1999). En aquest sentit sembla que l’aparició d’aquestes manifestacions iconogràfiques a la 
plana occidental es produeix durant l’Ibèric antic. D’aquesta manera, aquestes peces, juntament amb les 
trobades a dos jaciments de la costa164, passen a conformar les evidències més antigues d’aquest tipus de 
manifestacions al territori Català. Uns objectes que trobaran el seu moment àlid en èpoques més tardanes165 
(s. II-I aC), com podria esser el cas d’un altra figureta apareguda recentement al jaciment de Tossal del 
Moro166 (Castellserà). 

Un altre element singular a destacar és un capfoguer en forma de protomé de cavall (Fig. 7.89c) procedent 
del jaciment de Serra del Calvari (Granja d’Escarp). Tot i que va ser localitzat en prospecció, entre les restes 
de la destrucció, molt probablement correspongui a la primera edat del ferro (s. VI aC), període d’ocupació 
del poblat (Vàzquez et al. 2006-2007). Aquesta peça està fragmentada havent-se conservat només la part 
distal del capfoguer, on es representa, de manera molt esquemàtica, un cap de secció tubular amb el coll 

164. Ens referim a les aparegudes al jaciment Penya del Moro (Sant Just Desvernt) corresponents al s. VI a.C i les dos de Tossal del Moro de Pinyeres 
del s. V a.C (Quesada 1999).

165. Per a més informació sobre la distribució d’aquest elements arreu de la Península Ibèrica recomanem consultar el recull i recopilació duta a 
terme per Quesada (1999). 

166. Actualment aquesta peça és inèdita i encara està pendent d’estudi. Volem agrair a Jordi Mazuque (el director de l’excavació en el moment de la 
seva troballa) i a Oscar Escala (director de les primeres campanyes que s’hi van dur a terme) que ens hagin posat al corrent d’aquest descobriment.
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Figures exemptes d’èquids sense arreus
Morrillos
Figures exemptes d’èquids amb arreus
Figures exemptes d’èquids incompletes

1. La Pedrera 
2. Roques de Snt. Formatges
3. Guissona
4. La Fita
5. Jebut
6. Tossal del Moro 
7. Snt. Antoni de Claceit
8. Cabezo de la Guardia
9. Castelillo de Alloza
10. Mas Pullina
11. Garrafols de Vallmoll
12. Selva del Camp
13. Manous
14. Tarragona
15. Penya del Moro, Puig Castellar, Can Butinya
16. Coca
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Fig. X. Situació dels jaciments més propers amb presència de terracotes en forma d’èquid. Alguns exemplars que presentaven semblances  també s’han inclòs tot i trobar-se 
més allunyats territorialment. A: Figureta de terra cuita (UE 13207) procedent del sector 13/16 corresponent a un espai de la fase Vilars II (inèdit) (Dibuix: Jordi Mazuque, Fotos: Jordi Martínez). 

B: Figureta de terra cuita (UE 4586) procedent del sector 4/18 corresponent a la fase Vilars II. Aquesta estava dipositada dins el mateix nivell de reompliment en el que es van trobar dos fetus de cavall 
(extret de GIP 2003, 257).  C: Cap foguer de Turó del Calvari. Foto i dibuix (Josep Ignasí Rodrígez, Servei d’audiovisuals de l’IEI (extret de Vàzquez et al. 2006-2007).
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Fig. 7.89 - Situació dels jaciments més propers amb presència de terracotes en forma d’èquid. Alguns exemplars que presentaven semblances també 
s’han inclòs tot i trobar-se més allunyats territorialment. A: Figureta de terra cuita (UE 13207) procedent del sector 13/16 corresponent a un espai de 
la fase Vilars II (inèdit) (Dibuix: Jordi Mazuque, Fotos: Jordi Martínez). B: Figureta de terra cuita (UE 4586) procedent del sector 4/18 corresponent 

a la fase Vilars II. Aquesta estava dipositada dins el mateix nivell de reompliment en el que es van trobar dos fetus de cavall (extret de GIP 2003, 
257). C: Cap foguer de Turó del Calvari. Foto i dibuix (Josep Ignasí Rodrígez, Servei d’audiovisuals de l’IEI (extret de Vàzquez et al. 2006-2007).
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allargat, les orelles petites i la crinera representada per una línia ondulada. La boca estava ressaltada per 
una mena de revora.

• Escenes eqüestres 

La multiplicitat d’escenes, de la Primera Edat del Ferro i d’Època Ibèrica que ens han arribat, suposen 
un document excepcional per a l’estudi socio-polític de les comunitats protohistòriques. En multiplicitat 
d’esteles, afloraments de roca i suports ceràmics i/o metàl·lics, van quedar representades diferents 
esdeveniments del seu dia a dia o episodis de la seva història dels quals volien deixar constància. 
Quan observem la distribució d’aquest tipus de representacions, a la zona del nord-est peninsular, (veure 
fig. 7.91) sembla que el riu Ebre es converteixi en una espècie frontera natural. Els territoris situats al 
sud aporten un registre materia bastant ric i en canvi els situats al nord compten amb algun exemple 
esporàdic. En el cas de la plana és especialment pobre i podem dir que fins avui l’escena més antiga167 de 
la que disposem és l’aparguda en diversos fragments de ceràmica estampillada del jaciment de Pla de les 
Tenalles (Garnyanella) (Pérez Conill 1992). Tanmateix cal advertir que aquesta abscència aparent podria 
esser conseqüencia del tipus de suport emprat per a l’execucció d’aquestes escenes, o motius iconogràfics, 
o bé per la manca de registre. 
Tornant a la peça en qüestió, aquesta constava de cinc fragments provinents d’un mateix vas que observem 
que poden ser de la part del coll, l’espatlla i l’inici del cos d’un atuell. El coll era còncau i l’espatlla lleugerament 
convexada per donar lloc a una forma globular totalment convexada. A la zona de l’espatlla i l’inici de la 
globulositat del cos van aparèixer uns elements ornamentals a base d’estampillats. El primer registre era un 
conjunt d’un cavall i genet estampillats a part. La perspectiva que presentava el genet era totalment frontal 
mentre que el cavall restava de perfil amb falsa perspectiva? o una idea de moviment en les cames? El 
cavall mostra a vegades l’abultament de les natges o tanmateix el cabell de la crina en moviment (fig. 7.90).

 
Fig. 7.90 - Fragments ceràmics amb motius estampillats de Pla de les Tenalles (Granyanella). A la part superiors dibuixos del material 

(extrets de Pérez Conill 1992, 23-24, Làm. 2: 5 i 6, Làm. 3: 1 i 2). A baix fotografia d’un dels fragments extret de la pàgina web del 
Museu Comarcal de l’Urgell.

Els elements que representats suggereixen, d’entrada, que estem davant d’un tipus d’escena força diferent 
a les de la zona d’Aragó, Navarra, País Basc, Castelló i València. Tot i que no aprofundirem en els aspectes 
formals de la representació, cosa que deixarem per als espcialistes, si voliem destacar alguns aspectes que 
hem trobat significatius. Aparentement no sembla que es tracti d’una escena bèl·lica, ja que els genets no 
porten armes i no presenten actituds dinàmiques com sol ser habitual en aquest tipus d’escenes. Els dos 
personatges sembla que van bestits amb una espècie de túniques i podria ser que estiguessin representat 
figures femenines, si tenim en compte que sembla que estan muntant de costat168; tanmeteix som conscients 

167. Sabem que hi ha alguna representació d’època tardo ibèrica a la zona, encara inèdita, procedent del jaciment de la Rosella (Tàrrega). Però en 
realitat es tracta d’un motiu pintat del que només s’ha conservat la part de les potes de davant d’un èquid. Volem agrair a l’empresa Iltirta S.L que 
ens hagin facilitat aquesta informació.

168. En aquest sentit volem mencionar que una de les esteles de la Redonda (Hormilleja, la Rioja) hi ha una representació figurativa d’un genet a 
cavall, que ha estat interpretat com una dona precisament perquè apareixia muntant de costat (segons Bueno 1975). Aquestes esteles tot i que van ser 
localitzades en una necròpolis medieval és pensa que són elements reaprofitats que procedirien en realitat del poblat de Cerro Molina corresponent 
a l’Edat del Ferro. Un altre exemple el trobem al relleu de Santa Leocadia (Markinez, Álava) on hi ha un representat un conjunt amb un cavall sobre 
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que podria tractar d’una convenció per les limitacions de detall d’aquesta tècnica d’impressió. La part inferior 
del dibuix descriu una linia formada pel mateix motiu circular que s’ha utilitzat per a representar el cap 
dels genets. Podria estar simbolitzant tot un seguit de caps tallats169? o simplement es tracta d’una senefa 
decorativa? Pel que fa als dos èquids representats el primer que destaca és que han estat representats de 
manera molt naturalista, presentat una talla petita que s’ajusta perfectament a la morfologia que descriuen 
les restes arqueozoologiques d’aquest animal per aquest moment. Els cavalls aparixen en una posició 
bastant estàtica i tot i que l’escena transmet una sensació de moviment pausat no te res a veure amb la 
majoria d’escenes documentades en els diferents territoris peninsulars (veure fig. 7.91).

Fig. 7.91 - Distribució dels fragments ceràmics amb decoració estampillada a Catalunya (extret de Cura 2007, 332, fig. 1). 
L’exemplar de Pla de les Tenalles (Granyanella) està representat pel triangle situat just a la dreta del de Molí d’Espígol (Tornabous).

Tot i que aquesta peça no prové d’un context ben definit, sabem que la producció de ceràmiques 
espampillades s’inclou en una forquilla que va del s. IV fins a la primera meitat del s. II a.C. Si a aquest fet li 
sumem que l’ocupació del poblat abarcaria un període compres entre finals del segle V i finals del s. II a.C 
(Pérez Conill 1992, 10), tenim un període molt laxe de temps que fa difícil poder situar la peça de manera 
més precisa. En tot cas, aquest tipus de produccions ceràmiques són molt minoritàries i la seva area de 
dispersió abraça un àmbit terrtorial molt concret ubicat en les comarques occidentals properes a la conca 
del llobregat (Cura 1971; Cura 1975; Cura 2007). Aquesta realitat suggereix que molt probablement no 
seria una peça de manufacutra regional, si bé si que podria provenir d’algun d’aquests territoris catalans 
de la costa. Aquesta hipòtesi pren força si tenim en compte que hi ha diverses peces aparegudes a Turó 
de Can Olivé (Cerdanyola, Vallès Occidental) amb la mateixa estampilla del cavall, que podrien haver estat 
elaborats a partir de la mateixa matriu (Álvarez i Conde 1990).

Si fem ara un petit recorregut per les representacions eqüestres aparegudes en els territoris limítrofs, sobretot 
la Messeta i Baix Aragó (fig. 7.92), presenten una gran riquesa iconogràfica sobre aquesta temàtica. Els 
equites es representen en episodis de caràcter bèl·lic, tal i com mostren algunes representacions gravades 
del grup de la conca de l’Ebre i del grup de la costa mediterrània peninsular (Royo 2004). En concret 
citarem, per ser les més properes en el temps i l’espai, les de la zona de Terol amb conjunts a Puntal del 

el que munta de costat, a l’estil amazona”, una figura despullada que s’ha interpretat com una representació de la deessa dels cavalls Epona (segons 
Llanos 1967).

169. Aquest motiu iconogràfic és ben conegut tant en algunes esteles i monuments escultòrics celtibèrics i del sud de França. L’exemple més 
proper és potser l’escultura de Cal Posastre (Borja i Pelegero 2012), comunicació personal) que però seria una motiu una mica més tardà, ja 
que correspondria al segle II a.C. La presentació de les noves dades d’aquest conjunt escultòric es va presentar a l’última edició de la Tribuna 
d’Arqueologia 2011-2012 sota el títol “Les escultures ibèriques de Cal Posastre (Sant Martí Sarroca, Alt Pendès) aquesta es pot consultar a http://
blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia.
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1. Rías de la Coruña, 2. Rías de Pontevedra, 3. Vermelhosa y Orgal (Portugal), 4. Vale da Casa (Portugal), 5. Sao Simao (Portugal), 6. Molino Manzánez 
(Badajoz),  7. Castro de Yelta de Yecles (Salamanca), 8. Arroyo Balisa (Segòvia), 9. Cerro de San Isidro (Segòvia), 10. Sierra de Guadarrama, 11. grup de 
la Altimeseta Soriana: Barranco de la Mata,  Conjunt de Tiermes-Sotillos de Caracena, Vall del rio Manzanares i Canada del Monte, 12. Peña del Castillo 

(Cantabria), 13. Peña del Cuarto (Learza, Navarra), 14. Ornás (Andorra), 15. Oseja (Cerdanya francesa), 16. Err (Cerdanya francesa), 17. Arroyo de Horcajo 
I-II (Saragossa), 18. Puntal del Tío Garrillas II (Terol), 19. Peña del jinete (Teruel), 20. Santuari de Peñalba (Teruel), 21. Cova del Barranc de l’Aguila 
(València),  22. Piedra Labrá (Almería), 23. Torre Cremada (Teruel), 24. Estela del Monte Cantabria (Logroño), 25. La Custodia (Viana), 26. La Hoya 

(Laguardia), 27. Abric X del cingle de Mola Remigia (Castelló), 28. Abric de Mas d’en Josep (Castelló), 29. Pla  de les Tenalles (Granyanella). Aquet motiu 
estava gravat sobre un fragment ceràmic corresponent, molt probablement, al s. III aC (extret de la web del Museu Comarcal de l’Urgell), 30. Monument ibèric de 

Vispesa (Tamarit de Llitera), 31. Dos estatues i una estela del Palao (Alcanyís), 32. Esteles de Caspe, 33. Ceràmica pintada de la Serreta (Alcoi), 34. Ceràmica 
pintada de Sant Miquel de Llíria, 35. Esteles de la Redonda (Hormilleja, Logroño), 36. Conjunt rupestre de l’Edat del bronze de la Fenollosa (Beceite, Teruel),

37.Turó de Ca n’Olivé (Cerdanyola) ceràmica amb motiu eqüestre estampillat, 38. Oppidum de la Coraja (Torrecillas de la Tiesa i Aldeacentenera).  

Fig. X. Mapa de la distribució d’escenes equestres en els gravats rupestres, de l’Edat del bronze a l’edat del ferro de la Península ibèrica 
(modificat a partir del mapaoriginal Royo i Gómez 2004). Els calcs han estat extrets de diversos treballs de recopil·lació (Royo  2004, 

Llanos 2002, Royo et al. 2006). També s’inclouenexemples en altres suports com estaturaria, esteles i ceràmica:
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Fig. 7.92 - Mapa de la distribució d’escenes equestres en els gravats rupestres, de l’Edat del bronze a l’edat del ferro de la Península ibèrica
(modificat a partir del mapaoriginal Royo i Gómez 2004). Els calcs han estat extrets de diversos treballs de recopil·lació (Royo 2004,

Llanos 2002, Royo et al. 2006). També s’inclouenexemples en altres suports com estaturaria, esteles i ceràmica:

1. Rías de la Coruña, 2. Rías de Pontevedra, 3. Vermelhosa y Orgal (Portugal), 4. Vale da Casa (Portugal), 5. Sao Simao (Portugal), 6. Molino 
Manzánez (Badajoz), 7. Castro de Yelta de Yecles (Salamanca), 8. Arroyo Balisa (Segòvia), 9. Cerro de San Isidro (Segòvia), 10. Sierra de 

Guadarrama, 11. grup de la Altimeseta Soriana: Barranco de la Mata, Conjunt de Tiermes-Sotillos de Caracena, Vall del rio Manzanares i Canada 
del Monte, 12. Peña del Castillo (Cantabria), 13. Peña del Cuarto (Learza, Navarra), 14. Ornás (Andorra), 15. Oseja (Cerdanya francesa), 16. Err 
(Cerdanya francesa), 17. Arroyo de Horcajo I-II (Saragossa), 18. Puntal del Tío Garrillas II (Terol), 19. Peña del jinete (Teruel), 20. Santuari de 

Peñalba (Teruel), 21. Cova del Barranc de l’Aguila (València), 22. Piedra Labrá (Almería), 23. Torre Cremada (Teruel), 24. Estela del Monte Can-
tabria (Logroño), 25. La Custodia (Viana), 26. La Hoya (Laguardia), 27. Abric X del cingle de Mola Remigia (Castelló), 28. Abric de Mas d’en 

Josep (Castelló), 29. Pla de les Tenalles (Granyanella). Aquet motiu estava gravat sobre un fragment ceràmic corresponent, molt probablement, al 
s. III aC (extret de la web del Museu Comarcal de l’Urgell), 30. Monument ibèric de Vispesa (Tamarit de Llitera), 31. Dos estatues i una estela del 
Palao (Alcanyís), 32. Esteles de Caspe, 33. Ceràmica pintada de la Serreta (Alcoi), 34. Ceràmica pintada de Sant Miquel de Llíria, 35. Esteles de 
la Redonda (Hormilleja, Logroño), 36. Conjunt rupestre de l’Edat del bronze de la Fenollosa (Beceite, Teruel), 37.Turó de Ca n’Olivé (Cerdan-

yola) ceràmica amb motiu eqüestre estampillat, 38. Oppidum de la Coraja (Torrecillas de la Tiesa i Aldeacentenera).
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Fig. 7.93 - Continuació de la figura 7.92.
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Fig. 7.94 - Continuació de la figura 7.92.
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Tío Garrillas170 (18), Peña del Jinete171 (19) i els 
del Santuari de Peñalba172 (20). També tenim un 
exmple de Arroyo de Horcajo I-II (Saragossa)
(17), els conjunts de l’Altimesseta soriana173 
(11) i els de la zona de llevant els conjunts del 
Barranc de l’Àguila174 (21). Finalment tenim els 
conjunts de la zona dels pirineus175 amb conjunts 
de Oseja i Err (Cerdanya francesa) i de Sornás 
(Andorra). Molts d’aquests gravats han estat 
interpretats com a escenes equestres amb una 
alt contingut simbòlic, possiblment relacionat 
amb l’heroització dels personatges centrals a 
cavall (Royo 2004).
En un altre context ben diferent en el que 
apareixen aquest tipus d’escenes són en les 
esteles de diverses necròpolis de la zona 
celtibèrica. Com a exponents més destacats, 
i més propers al nostre territori, tenim l’estela 
o monument de Vispesa176 (Tamarit de Llitera, 
Osca) (Marco 1976; Garcés 2007), les 
tres esteles de Caspe (Saragossa) (López 
Monteagudo 1983; Martín-Bueno i Pellicer 
1979-1980) i l’estela del Palaó (Alcanyís, Terol) 
(Marco 1976) totes datades entorn del segle 
II a.C. En aquest cas s’han interpretat d’una 
banda com a una espècie de panells destinats 
a rememorar i heroitzar la figura del guerrer 
enterrat. El cavall també podria esdevenir un 
animal psicopom, encarregat d’acompanyar 
l’anima del difunt vers el més enllà (p.e: Blázquez 1959, 283; Oliver i Garcia 1994).
Algunes esteles han aparegut reutilitzades per aquest motiu les presentem a part. En dos casos s’han 
torbat forman part d’algunes estructures en poblats. Tan mateix en ambdós casos s’han considerat que es 
tractava de deposicions secundàries que originariament formarien part d’un conjunt funerari. Amb aquest 
perfil contextual tenim els exemples de l’estela de Torrecremada177 (Teruel, 23) (Royo et. al 2006) i les dos 
esteles del jaciment de la Custodia (Navarra, 25) (Jusué i Tabar 1995, 84-85). Les esteles de la necròpolis 
de la Redonda (Hormilleja, Logroño, 35) (Bueno 1975) presentaven unes característiques similars, ja que 
havien estat reutilitzades per a la construcció d’uns enterraments medievals. Es tracta de cinc esteles, 
corresponents a la II Edat el Ferro, en algunes de les quals hi van aparèixer gravats de genets a cavall 

170. Aquest conjunt tant important de gravats correspon a la fase de cristal·lització de la cultura celtibèrica i ha estat datat entre finals del segle V i 
finals del III a.C (Royo 2004).

171. Tot i que l’autora va situar aquest conjunt en el marc de l’edat del bronze (Atrián, 1985, 37-40) encara falta el calc i un estudi sistemàtic del 
jaciment.

172. Aquest santuari rupestre estava dedicat al deu celta Lug i al llarg de gairebé tres quilometres de penya segats rocosos es van gravar milers de 
motius zoomorfs tant de tendència esquemàtica com naturalista, destacant les escenes amb èquids i cèrvids (Royo 2004, 128-130). Tot i que diferents 
investigadors van datar el conjunt entre el II a.C i el canvi d’era; Royo considera que algunes representacions podrien datar de finals de la Iª Edat del 
Ferro, a partir del s. V o IV a.C (Royo et al. 2006, 101).

173. Aquest conjunt està compost pels abrics 3H, 3J, 5B, 9, 10 y 11B de Barranco de la Mata; el Conjunt de Tiermes-Sotillos de Caracena compost 
pels abrics 3, 6, 7B y 7I; a la vall del riu Manzanares per abric 3 i finalment hi ha els abrics 10, 14C y 15 a Cañada del Monte (Gómez Barrera 
1992). Pel que fa a la cornologia tenen un ampli marc que va des dels moment més antics de l’edat del bronze fins a èpoques molt modernes (Gómez 
Barrera 1992, 144).

174. Aquest conjunt ha estat datat a nivell força genèric a partir del primer mil·leni (Hernández 1995, 32, fig. 2, motivos 15 a 18).

175. Aquest conjunts presenten escenes de genets muntats a cavall molt esquemàtiques i amb motius filiformes. Aquestes figures s’han emmarcat 
dins el context del bronze final, interpretant-se com una escena funerària associada al fenomen de la heroització del difunt (Canturri 1985, 51-55).

176. Ignasi Garcés (2007) va fer una nova proposta d’interpretació de l’estela així com de la seva datació. A partir de l’estudi de les inscripcions, 
els paral·lels iconogràfics i historiogràfics, l’autor situava la peça a la primera meitat del segle II a.C, convertint-la en la més antiga, d’aquestes 
característiques, a la zona d’Aragó.

177. Aquesta peça tot i aparèixer reutilitzada en la construcció d’una torre defensiva d’època romana republicana (als vols 100 a.C) l’autor ho 
considera una deposició clarmant sencundària. En realitat afirma que cal posar-la en relació amb una tomba o grup de tombes molt més antigues, 
relacionades amb una ocupació anterior del segle VI a.C. En aquest sentit s’han recuperat diverses peces com un penjoll de boc, ceràmica grega i 
ceràmiques a mà que poden situar-lo entre la primera edat del ferro i l’Ibèric antic (Royo et al. 2006, 105). 
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Fig. 7.95 - Continuació de la figura 7.92.
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(1975).
El cavall també el trobem en escenes de caça 
esportiva en algunes ceràmiques pintades de 
de Sant Miquel de Llíria (34), la Serreta d’Alcoi 
(33) (Ballester 1954; Aranegui et al. 1997) i 
l’Oppidum de la Coraja178 (Torrecillas, Cáceres). 
En aquest sentit tot i que es representen escenes 
de caire més quotidià o diari, en el fons estan 
transmeten de nou la imatge de l’artistòcrata a 
cavall practicant un “esport” de prestigi com és 
la caça del cérvol o del porc senglar. Finalment, 
no podem acabar el llistat sense fer referència als 
únics exemples d’estatuaria, al nord de l’Ebre, on 
hi apareixen representades figures equines. En 
referim a les dos estatues de cavalls del jaciment 
del Palao (Alacanyís, Terol) datades de finals del 
segle III i principis del II a.C (Marco 1985).

Quan observem la distribució del les 
representacions eqüestres, i/o representacions 
de cavalls, recopilades, sembla definir-se una 
frontera natural on a partir de la riba nord de l’Ebre 
i de la riba est del Segre l’absència d’aquest tipus 
de representacions és la tònica imperant. Això 
serà així fins al període de l’ibèric ple, moment en 
el que apareixen les primers motius de genets a 
cavall a la plana occidental.

    La significació del cavall en les societats preromanes

Per a molts pobles de la protohistòria el cavall va ser un animal de gran rellevància i el més proper a l’home 
i als deus, per aquest motiu sovint s’ha associat el seu sacrifici amb pràctiques rituals propiciatòries o a 
esdeveniments de caire col·lectiu. Alguns autors suggereixen que el sacrifici ritual del cavall, te un clar 
origen indoeuropeu (p.e: Marco 1988; Mohen i Eluère 2000) amb afirmacions tals com que “el culte al 
cavall, que va ser domesticat en el mateix període, està lligat a l’Edat del Bronze” (Mohen i Eluèrie 2000). 
En aquest sentit, ja aparix referenciat en alguns dels himnes de la Rig-Veda179, on apareix associat a la 
força, la fertilitat, el poder creador i la joventut.
Si ens adenterem a l’esfera del món simbòlic veiem que els rols i dons màgics que s’han associat al 
cavall són ben diversos, atribuint-se-li tant tant rols beneficiosos com malèfics o perjudicials (Chevalier i 
Gheerbrant 1969). En aquest sentit, se l’ha associat a als diferents punts cardinals, a cada un dels quatre 
elements, a figures maternals (p.e: Franchet 2007), al sol i a la lluna, a la vida i la mort, al món ctónic (Nel 
2006). Lligat a la mare terra, a les aigues, a la sexualitat, a l’endevinació i a la renovació i feritilitat de la 
vegetació (Chevalier i Gheerbrant 1969). Però sobretot el trobem formant part de l’imaginari simbòlic amb 
el qual s’identifiquen les aristocràcies emergents apareixent en el món funerari com a animal psicopomp 
que acompanya les animes vers el més enllà i com a símbol de prestigi en múltiplicitat de representacions 
iconogràfiques.

La importància que tenia aquest animal per a les comunitats humanes també es fa palesa a través dels 
abundants testimonis que denoten la presència de ritus associats a deus i deesses protectores de la cabana 
equina. L’exemple més conegut és el d’Epona, una deessa celta associada a la protecció dels èquids, 
també relacionada amb la fertilitat, essent especialment intens el seu culte en les zones rurals i en ambients 
domèstics (Quesada 2008, 157). Tant Epona com Rhiannon i Macha (les altres deeses cèltiques), semblen 

178. Si hem citat aquesta peça tant allunyada del nostre context territorial ha estat precisament perquè Juan Gil Montes (2004) atribueix per l’estil 
que podria tractar-se d’una peça importada de la zona celtibèrica, corresponent amb total probabilitat al segle II a.C. Aquesta informació ha estat 
extreta del blog de l’autor anomenat Estudios de Geoarqueología en Extremadura. Desconeixem si amb posterioritat s’ha publicat un estudi definitiu 
i detallat sobre la manufactura i origen d’aquesta peça.

179. És una col·lecció d’himnes (sūkta) antics i sagrats de l’hinduisme escrits en llengua sànscrita vèdica. Són part dels quatre grans texts canònics 
(Śruti) de l’hinduisme que es coneixen sota el nom de Veda. És un dels texts més antics escrits en una llengua indoeuropea i varen esser composats 
vers el 1500 i 900 a. C (Llewellyn i Zysk 1991, 7)
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Fig. 7.96 - Continuació de la figura 7.92.
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haver sorgit d’una divinitat relacionada amb la mare terra prehistòrica amb la qual els reis s’acoplarien en 
un determinat moment de l’any per tal d’assegurar al poble un nou any de prosperitat (Wagner 2006). 
A les Illes Britàniques, el fenomen ritual canalitzat a través de la figura del cavall i/o del gos va tenir certa 
importància durant l’edat del ferro (Bendrey 2010; Hill 1995). Aquestes pràctiques han estat interpretades 
per alguns autors com el resultat d’un culte a les divinitats del món subterrani per afavorir els cicles agraris 
(Wilson 1999). 
També trobem exemples relacionats amb l’influxe fenici, on la deesa Astarté s’associava a la fecunditat, 
essent considerada com la senyora dels cavalls. El santuari del Cigarralejo s’ha relacionat amb el culte a 
aquesta divinitat protectora dels cavalls, a la qual s’haurien ofert exvots en forma d’èquid. Aquesta pràctica 
troba alguns paral·lels en altres santuaris de la mediterrània com, per exemple, el d’Arthemis Orthia a 
Esparta, on també apareixen exvots en forma de cavall, dedicat a una deesa de la fecunditat (Blázquez 
1990, 224-225), i el santuari de Sainte-Sabine i altres indrets de França, on les figuretes equines s’oferien 
al deu Apol·lo cèltic, que era venerat pels celtes amb el nom de Belenus amb una clara connexió solar 
(Gourvest 1954; Thevenot 1951). En època clàssica també s’han trobat figuretes de cavalls d’argila a 
Assche-Kalkoven (Bèlgica), on algunes d’elles portaven amulets lunars, al voltant del coll, fet pel qual se li 
va atribuir culte de tipus celestial o astral (Laet 1942).
Altres deus de la guerra cèltics i romans anàlegs a Mart es representaven a cavall en diversos indrets, 
especialment a l’Est de Gran Bretanya. L’Europa cèltica el culte a Epona, en la seva faceta bèl·lica, es va 
difondre de Britania fins a l’Est d’Europa. Aquesta deessa, que fou venerada en zones militars del Rin i el 
Danubi, va esdevenir la patrona tutelar dels oficials de cavalleria. Això posa de manifest l’estatus del cavall 
en matèries bèl·liques entre els antics celtes (Gourvest 1954). 

Però tot i la potent càrrega simbòlica que posseïa aquest animal, això no el feia intocable. En aquest 
sentit, s’han trobant infinitat de referències sobre el consum ritual del cavall durant la protohistòria europea. 
Algunes ja els haviem comentat en l’apartat 5.5 però els reprenem aquí per aportar elements al discurs. 
Tenim exemples en l’asvamedha180 a l’Índia (Alberro 2002), l’October Equus181 a Roma (Duézil 1949) i el ritual 
cèltic-irlandés182 d’inauguració reial (Schröder 1927). També en l’antic món indoeuropeu a Escandinavia183 i 
a la península ibèrica184. Tots ells estan relacionats amb cultes aristocràtics i/o reials vinculats al prestigi i a 
la perpetuació d’una determinada estructura social jerarquitzada. Els sacrificis rituals d’èquids dels pobles 
indoeuropeus també es poden relacionar amb algunes de les pràctiques dels antics pobles mongols i 
atalaics185. Els antropòlegs han intentat reconstruir el paper d’aquestes primeres cultures equines a partir 
d’estudis sobre alguns pastors nòmades de l’Asia central, com ara els yakuts, els Kirghizes i els kamalucks. 
Aquests pobles nomades, que fins fa poc conservaven moltes de les seves costums ancestrals, tenien 
fama de ser molt afectuosos amb les seves cavalcadures. Les seves cançons d’amor parlaven d’elles i 
rarament maltractaven als seus animals. Tanmateix res d’això els impedia sacrificar a les eugues més 
grasses en motiu de banquets que celebraven els herois i “els grans homes” (Harris 2009, 110-111). En 
definitiva, el sacrifici i el consum de la carn del cavall, en forma de banquet ritual, posseeixen analogies 
tant en les regions asiàtiques-altaiques com en les cèltiques. Aquest tipus de consum ritualitzat es troba 
en marcs territorials ben allunyats però que semblen trobar en la figura del cavall un símbol vinculat al món 
180. Aquest ritual en la seva època més arcaica estava consagrat a Indra, l’equivalent al mart romà. Aquest exemplifica el rol central del sacrifici en 
la religió dels antics indoeuropeus. Aquest es duia a terme a la primavera i estava encapçalat pel rei. El ritual consistia en sacrificar a un semental 
escrupolosament seleccionat, cuinar les seves parts i distribuir-les per a ser consumides de manera ritual per alguns dels assistents.

181. Aquesta festivitat tenia clars indicis d’un ritual indoeuropeu de sacrifici equí, que Georges Duézmil va analitzar i comparar amb els ritus antics 
indoeuropeus de la Índia. En aquest, desprès de la celebració d’una cursa de cavalls, l’animal que estava situat al costat dret del carro vencedor era 
immolat i dedicat a mart. El cap del cavall era adornat i exposat de manera que els veïns de diversos barris es disputaven la seva possessió. La sang 
del cavall es guardava fins al 21 d’abril moment en que les Verges Vestals la barrejaven amb la sang de fetus de bovins apunt de nàixer que havien 
estat sacrificats sis dies abans. Aquesta barreja era distribuïda als pastors, que la utilitzaven per ruixar als seus ramats.

182. L’extrema reverència que els antics pobles celtes tenien cap a la Naturalesa i tots els seus aspectes, ha portat a molts autors a considerar que 
la religió i la mitologia d’aquests pobles estava fortament influenciada per un fort convenciment de que la seva vida, futur i benestar depenien de 
la unió entre el rei i la terra. Aquest unió s’havia de confirmar mitjanant els rituals de selecció, confirmació i instal·lació de cada nou rei mitjançant 
l’acoblament sexual entre aquest i la deessa sobirana del país. Aquest es podia dur a terme mitjançant l’acoblament del rei amb una noia i en altres 
casos amb una euga blanca que posteriorment era sacrificada, esquarterada i consumida.

183. L’Obispe de Hamburg-Bremen en els anys 1075-1076 va poder observar personalment el temple de rituals pagans i sacrificis cultuals celebrats a 
Uppsala. En el seu tractat anomenat Gesta Hammaburgensis descriu com cada nou anys els habitants d’Escandinàvia celebraven una importantíssima 
reunió religiosa i social. En elles es venerava al deus Tor, Odí i Freyr. Entre diversos actes, l’autor descriu el sacrifici de nou cavalls. També 
existeixen testimonis en que se cita un banquet ritual on es consumia la carn del cavall sacrificat.

184. Es coneix una menció referida als pobles del Nord, a Estrabó (3.3.7), que fa referència a un deu que el geògraf identificava amb l’Ares grec: 
“sacrifiquen mascles cabrons, cavalls i presoners” (Blazquez 1990,223).

185. Koppers (1927) descriu també la presència de sacrificis d’èquids dedicats al deu solar no només en els indoeuropeus sinó també entre els pobles 
altaics. Anderson (1999) parla del sacrifici equí associat específicament amb l’atorgament de la sobirania reial. En una altra obra Rachewilts (1981) 
fa referència a les cerimònies d’inauguració reial de Jamuya, on es sacrifiquen un semental i una euga, que són posteriorment torcejats, cuinats i 
distribuïts entre els presents.
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aristocràtic.

Sembla que simbologia aristocràtica no era aliena ni a les comunitats preibèriques de la plana occidental 
catalana ni a la resta del territori, en entrar a l’època ibèrica. Alguns autors (p.e: Quesada 1998) han justificat 
la importància, que l’aristòcrata iber concedia a aquest animal apuntant diversos elements. En primer lloc, 
el cost de manteniment d’aquest animal, que al no ser imprescindible en la vida diària, hauria esdevingut un 
bé de luxe a l’abast de poques persones. Alguns autors inclús consideren que hi hauria altres animals, com 
l’ase186 o els bovins187, que complirien millor les tasques de la vida domèstica en aquesta època. 
En segon lloc, una major inversió econòmica en el manteniment d’aquest animal quedaria compensada 
per l’aura de superioritat i elegància que despertava el genet damunt del cavall. En aquest sentit, alguns 
autors antics ja es vanagloriaven de l’aire de noblesa que desprenia aquest animal (p.e: Xenofont, Hípica i 
Hipàrquic; Claudi Elia, De natura animalium).
En tercer lloc, la important atribució com a animal psicopomp denota la confiança i estima que aquestes 
comunitats tenien dipositades en ell, de manera que el cavall es moure indistintament entre l’esfera de la 
vida i la mort, adoptant diferents rols segons el context.

Eina
militar

Ornamentació
Prestigi
social

Ideologia
aristocràtica

Economia

Religiositat Fecunditat
Mort

Mort

Sacri�cis

Trànsit al
Més enllà

Heroització
equestre

Elements i interrrelacions en la valoració del significat dels èquids en època ibèrica 
(figura extreta i traduïda de Quesada 2008, fig.1, 149)

Fig. 7.97 - Elements i interrrelacions en la valoració del significat dels èquids en època ibèrica
(figura extreta i traduïda de Quesada 2008, fig.1, 149).

En definitiva, i al marge de l’àmbit religiós, del qual es disposa de poca informació, no hi ha dubte de que la 
imatge del cavall com a expressió de prestigi va esdevenir clau en l’imaginari de la cultura ibèrica, associat 
a l’àmbit de la guerra tot i que no necessàriament vinculat a la batalla, al menys entre els segles VI i III a.C. 
En aquest sentit, i tot i que l’opinió habitual associa l’àmbit aristocràtic amb l’àmbit militar, alguns autors 
(p.e: Quesada 1998, 172) neguen l’existència d’una cavalleria ibèrica abans del s. III a.C. Però on està el 
limit entre un grup organitzat de guerrers i el concepte de cavalleria? 
D’entrada el que està clar és que un cert nombre d’individus a cavall no té res a veure amb l’existència d’una 
cavalleria organitzada, ja que el terme cavaller implicaria ja un cert grau d’organització i l’ús de tàctiques 
amb presència d’armes d’una manera homogènia i coordinada188 (Quesada 2005, 97). Si ens remetem a 

186. Algun autors (p.e: Metz 1995) consideren que l’ase compliria millor la majoria de les tasques de la vida domèstica pel fet de ser un animal més 
sufert, dòcil, resistent i intel·ligent que el cavall. 

187. Segons Sigaut (1982) i Slicher van Bath (1972), l’ús del cavall com a animal de tracció per a treballs agrícoles no se situaria abans de l’any 
1.000 d.C. En tractats de Cató i Columella no es feia cap al·lusió a l’ús del cavall per treballar la terra i molts autors han utilitzat aquestes evidències 
juntament amb el fet que en aquest moment el cavall aparegui tan sols enterrat a les tombes dels prínceps o personatges importants per realitzar 
interpretacions que presentarien el cavall com un animal reservat exclusivament a la montura per tasques militars, esportives, és a dir, un animal 
intocable i un clar element d’ostentació.

188. 5 Val a dir que la valoració d’un nombre mínim d’individus ha suscitat molt debat com també referència Quesada, F., més que parlar d’un 
nombre absolut s’hauria de tenir en compte el percentatge de la cavalleria en comparació o en relació a l’armament associat. Com a norma general 
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les fontes llatines, i a les evidencies que proporciona el registre arqueològic, sembla que la definició de 
cavalleria entesa com a: “applyed to mounted troops when these are trained to the degree where they can 
function with precision as a unit- not only advancing on command but changing gaits, turming, deploying 
and reassembling in their proper positions in the ranks” (Littauer i Crouwel 1979, 4) i “cavalry consist of a 
large number of munted men capable o concerted action” (Gordon 1953, 68), seria un concepte que distaria 
molt del context en el que ens estem movement. Tot i no disposar de dades suficients sobre l’organització 
i interelació entre els jaciments de la plana occidental, el que si que podem dir és que fins al moment les 
excavacions dutes a terme als jaciments d’aquesta zona, i a la resta del territori ocupat per la cultura ibèrica, 
han proporcionat molt pocs materials associats a la muntura (veure punts anteriors). A més, les fonts parlen 
de la presència mercenaris ibers enviats a per ajudar a Esparta, entre el 368-367 a.C, amb uns efectius 
que no superaven els 50 genetes (Xenofont, Hel·lèniques, 7, 1, 20). En aquest sentit el recent estudi 
dels objectes metàl·lics de la necròpolis de la Pedrera semblen reforçar l’existència de guerrers ibers que 
treballarien com a mercenaris en les guerres gregues (Graells 2008).
En l’estat actual de la recerca ens inclinem a compartir la hipòtesi exposada per Fernando Quesada (1998) 
on la figura del guerrer a cavall formant part d’una cavalleria organitzada no hauria existit abans del s. III 
a.C, de manera que l’ús anterior del cavall com a símbol de prestigi correspondria a un àmbit conceptual 
paral·lel, però diferent al del seu ús com a vehicle militar.

7.4.9 Discussió dels resultats i significació dels dipòsits: gestos d’afecte i un tracte 
diferencial

Les manifestacions simbòliques i religioses no deixen de ser una reflex del context socioeconòmic que 
les produeix i molts cops fruit de tradicions i/o pràctiques heredades que han perdurat en el temps. Es per 
aquest motiu que ens hem volcat en intentar restituïr, encara que sigui de manera parcial, els contexts 
d’aparició i la valoració del cavall al llarg dels diferents períodes i territoris límitrofs de la plana occidental. 
En aquest sentit, les dades procedents de les diferents disciplines arqueològiques, ens ha permés elaborar 
un quadre resum que recolleix, de manera esquemàtica, les informacions que s’han anat presentant en els 
punts anteriors (fig. 7.98). Si desgranem els punts del quadre inferior per períodes veiem:

En primer lloc, que les restes arqueozoològiques mostren com les comunitats de la plana ja interaccionaven 
amb aquesta espècie durant el Neolític (en molts jaciments del País Basc i el País Valencià es te contància 
de la seva presència en èpoques molt anteriors). D’aquesta manera es trenca, definitivament, amb el buit 
que hi havia, en relació a aquesta espècie, a la plana occidental fins arribar al període del Bronze final 
(p.e: Gómez 2000; Nieto 2008). Tot i que, des del Neolític van apareixent restes de manera esporàdica, 
però continuada (exceptuant el període del Bronze mitjà), fins a època ibèrica (veure fig. 7.81), no es pot 
assegurar el seu status domèstic fins a la Primera Edat del Ferro. 

En segon lloc, és en aquest moment quan sembla observa-se un canvi en la percepció i tractament del 
cavall (Nieto et al. 2010, 141). Aquest és un fet constatable a partir de les primeres evidències d’inhumacions 
de fetus de cavall en context domèstic (tot i que segueix apareixent consumit esporàdicamet). Aquesta 
pràctica, però, no és exclusiva de la Fortalesa dels Vilars, ja que es va localitzar un altre fetus al jaciment de 
Tossal del Molinet (Poal) (Gómez 200) i en un context molt més llunyà, però dins el mateix marc cronològic, 
onze nounats de cavall inhumats a la cova de Durezza189 (Carinthia, Austria) (Galik 2002). 

es considera que el nombre de cavallers ha de tenir una capacitat suficient per a exercir una influència significativa en la fase inicial o en el 
desenvolupament del combat. Això voldria dir que segons la situació un grup més reduït podria exercir una força suficient amb una bona tàctica i un 
domini i coneixement major del territori, allunyant-nos doncs de la idea de la presència de grans dotacions de cavalleria.

189. En aquesta cova localitzada a Àustria es van identificar deposicions successives de nounats de cavall i d’ovicàprid corresponents a la primera 
edat del ferro. L’autor va interpretar aquestes deposicions com un culte a la fertilitat, a partir de la constatació de sacrificis estacionals. L’edat 
de mort es va establir a principis de primavera en alguns, i a principis de tardor en altres. Aquest patró estacional estaria mostrant una demanda 
de climes temperats per als mesos d’estiu i hivern que afavorissin i garantissin un bona collita (Galik 2002, 60). En aquest sentit, tot i coincidir 
cronològicament amb els fetus de la plana occidental cal tenir en compte, d’una banda, que és tracta d’un context deposicional molt diferent ja que es 
tracta d’una cova sepulcral. D’altra banda, i a diferència del que passa amb Vilars i Tossal del Molinet, en aquest cas els fetus no apareixen sencers, 
sinó que hi ha algunes parts seleccionades. L’autor ha plantejat la possibilitat de que parts d’aquests individus s’haguessin consumit prèviament en 
una espècie d’acte ritual.
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Necròpolis Poblats

Humans Adults incinerats Perinatals dipositats sencers i en posició 
fetal en context domèstic

Presència de 
restes de cavall Ibèric antic (s. IV a.C) Neolític/ Br. antic/ Br. final/ Ferro I/ Ep. 

Ibèrica

Arqueozoologia

 - 
Primeres evidències de cria cavallar a la 

fase Vilars I i Tossal del Molinet III (primera 
edat del ferro).

Cavalls adults a la Pedrera (Vallfogona 
de Balaguer). Cranis amb els elements 

de govern del cavall (s. IV a.C) 

 Fetus de cavall en context domèstic 
(Vilars I i II; Tossal del Molinet III). Individus 

dipositats sencers i en posició fetal.

Animals sacrificats Avorts per causes naturals

Caps aïllats a la Pedrera
Caps aïllats d’adults: La Cantorella (Maldà, 
Neolític); Roques del Sarró (Torresserona, 

Ibèric ple); Hereuet (Seró, Ibèric ple).

Cavalls adults no consumits Cavalls adults amb marques de tall, 
consumits molt esporàdicament. 

Biometria Cavalls adults de talla gran (1,48 cm). 
Cavalls orientals importats?

Cavalls de talla petita (1,16 - 1,30 cm.). 
Cavalls autòctons

Patologies Possible patologia relacionada amb el 
sobre esforç Abscència de patologies

Elements de 
govern del 

cavall

Frens, morrions i ronsal (10 cm) a la 
Pedrera (Vallfogona de Balaguer)

Ronsal (5 cm) a Tossal de les Tenalles 
(Sidamon)

Elements d’importació i amb pocs 
paral·lels a la península

Element molt possiblement d’elaboració 
local i amb diversos paral·lels a la península

Elements associats a la munta i a la 
guia, no al tir

Element associat a la guia, no a la munta 
o al tir

Iconografia

 - Vasos Ceràmics (s. III a.C) i figuretes en 
terracota (s. IV a.C).

 - 
Escenes d’ equitació. No apareixen episodis 

bèl·lics, de caça o amb cavalls estirant de 
carros. 

Fig. 7.98 - Taula de recopilació i síntesi de les diverses dades referents al cavall a la zona de la plana occidental catalana.

En tercer lloc, i centrant-nos en el marc territorial estudiat, ens ha semblat bastant significatiu el fet que un 
jaciment de segon ordre, i sense estructures defensives, com és Tossal del Molinet (Poal), també disposi 
d’aquests dipòsits. Això suggereix que altres poblats de la zona haurien pogut gestionar la cria i manteniment 
de la seva pròpia cabana equina en els períodes preibèrics. En aquest sentit, pensem que l’estat actual de 
la recerca no permet afirmar que la presència de fetus de cavall a Vilars sigui una evidència de l’existència 
d’un centre especialitzat en la cria cavallar (Albizuri et al. 2009, 25; Albizuri 2012, comunicació personal) 
amb el monopoli de la distribució d’aquest animal a la zona. 

En quart lloc, el que es despendria d’aquesta pràctica és l’existència d’un tipus de ritual de caire regional i 
exclusiu de la vall del Segre, evidenciant aquesta forta originalitat també en el registre ritual, que suggereix 
la pervivència de tradicions heretades de l’edat del bronze. D’aquesta manera, tot i que les comunitats de la 
plana no siguin alienes als canvis i influxos que s’estan produint en els territoris veïns, és com si haguessin 
adaptat els nous “codis” i costums a les seves tradicions religioses. Aquesta podria esser una explicació, 
per exemple, de les analogies existents entre les deposicions de fetus de cavall i les dels perinatals humans 
en context domèstic.

En cinquè lloc, l’entrada a l’Ibèric antic suposa nous registres d’aparició d’aquest animal. Ara, alguns cavalls 
adults apareixen sacrificats i inhumats al costat dels i les memebres adults de la comunitat (necrópolis de 
la Pedrera a Vallfogona de Balaguer) constituint les primeres, i úniques, evidències de tombes de guerrer a 
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la vall del Segre. Al mateix temps, es produeix una perduració dels dipòstis amb fetus de cavall i perinatals 
humans als poblats. 

En sisè lloc, als elements de govern del cavall procedents de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de 
Balaguer) i del poblat de Tossal de les Tenalles (Sidamon) se’ls ha atribuït un ús exclusiu per a la munta 
(frens) o per a la guia del cavall (ronsals) (Graells 2008). Això vol dir que no s’ha torbat, de moment, cap 
element associat a l’ús d’aquest animal com a força de treball190. Podent-se tractar d’un animal que només 
s’empres per a la munta esportiva i per a l’ostentació.

En setè lloc, l’Ibèric antic també ofereix les primeres figuretes de cavalls en terracota tant a Vilars (Arbeca) 
com a Roques de Sant Formatge (Serós) i el poblat de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer). La presència 
d’aquestes imatges en context de poblat, i sobre un suport tant modest, no sembla tenir connotacions rituals 
i/o religioses, o de prestigi (Quesada i Tortajada 1999), oferint una imatge més quotidiana i popular d’aquest 
animal. 

En vuitè lloc, no s’ha pogut documentar fins al moment la perduració de dipòsits amb fetus de cavall més 
enllà de l’ibèric antic. Això podria ser un indicador de la integració definitiva en el modus vivendi ibèric, a 
la plana occidental, i la pèrdua d’algunes costums ancestrals que ja no encaixaven amb els nous valors i 
costums? O simplement es tracta d’una manca de registre191?

Per tot plegat, pensem que no podem interpretar aquest ritual des d’un punt de vista unifactorial ja que, tal 
i com opinen altres autors (p.e: Quesada i Gabaldón 2008), podria respondre a una concepció sincrètica 
que aglutinaria diversos aspectes, uns religiosos i altres purament seculars. En les comunitats de la plana 
occidental el cavall hauria participat en les esferes de la vida i la mort. D’una banda, certs individus adults, 
segurament amb unes característiques determinades, haurien estat seleccionats per acompanyar al seu 
amo al més enllà, tot i que no podem afirmar que se li atribuís el rol d’animal psicopomp en aquest context. 
A partir de la riquesa dels aixovars metàl·lics que l’acompanyaven, podria tractar-se d’una ofrena ritual en si 
mateixa, un possessió molt valuosa que L’aristòcrata s’emporta al més enllà per a que ningú més en pugui 
fer ús. D’altra banda, tindríem l’esfera del món dels vius on el cavall desenvolupa una funció simbòlica, però 
també porta implícits uns valors econòmics. En els poblats la màxima preocupació podria haver estat la 
de la preservació i protecció de la cabana equina, subsumible dins d’un concepte més ampli de protecció 
de la fecunditat de la Naturalesa. Si tenim en compte les evidències arqueològiques disponibles, aquesta 
concepció estaria per damunt de la del vehicle de guerra192, del concepte d’heroització equestre i de les 
seves implicacions com a animal psicopomp. Aquest tipus de relació amb la fertilititat podria esser també la 
responsable d’imatges com les de les figuretes de terracota que representen èquids sense arreus ni genet 
(Quesada i Gabaldón 2008, 146).
En aquest sentit, resulta temptador establir algun tipus de paral·lelismes entre els dipòsits de fetus de 
cavalls i els de perinatals humans, ja que ens trobem davant d’un mateix patró deposicional: la mateixa 
localització en àmbits domèstics, unes franges d’edat similars193 i postures i gestos pràcticament idèntics. 
190. En aquest sentit actualment no tenim evidències materials, a la plana occidental, de l’us del cavall com a força de treball (no hi han patologies i 
els elements de govern del cavall només són per a la muntura o la guia de l’animal). Això no vol dir que no pensem que aquest animal no pogués esser 
emprat per altres tasques a part de la munta tal i com podria estar reflectint una variabilitat en la talla d’alguns animals (veure l’apartat de biometria) 
i la possible presència d’animals d’importació durant el s. IV a.C. En tot cas, fins a noves evidències restarem limitades al registre disponible.

191. En el cas de Vilars aquesta possibilitat serà impossible subsanar degut a l’arrasament i destrucció de les últimes fases d’ocupació del jaciment, 
corresponents precisament a l’ibèric ple.

192. En aquest sentit sembla que no hi ha dubte de que la imatge del cavall és l’expressió del prestigi, d’estatus social, és la clau de l’imaginari ibèric, 
i en el cas de la plana inclús de les comunitats anteriors del Grup del Segre Cinca IV, associat a l’àmbit guerrer tot i que no necessàriament vinculat 
a la batalla, almenys entre el segles IV i III a.C (Quesada i Gabaldón 2008, 148). En aquest sentit, i segons Fernando Quesada (2005, 97), cal ser 
prudent a l’hora de parlar de la presència d’una cavalleria ibèrica almenys fins a finals del període de l’ibèric ple. És necessari partir doncs d’una 
definició precisa i és la de saber que implica el terme cavalleria tenint en compte dos factors: d’una banda la cronologia i de l’altra les diferències 
geogràfiques. A partir d’aquests dos aspectes, podem extrapolar que un cert nombre d’individus a cavall no té res a veure amb l’existència d’una 
cavalleria organitzada, ja que el terme cavaller implicaria ja un cert grau d’organització i l’ús de tàctiques amb presència d’armes d’una manera 
homogènia i coordinada. Si ens remetem a les fontes llatines i en les evidencies que proporciona el registre arqueològic sembla que la definició de 
cavalleria entesa com : “applyed to mounted troops when these are trained to the degree where they can function with precision as a unit- not only 
advancing on command but changing gaits, turming, deploying and reassembling in their proper positions in the ranks” (Littauer i Crowel 1979, 4) 
o “cavalery consist of a large number of munted men capable o concerted action” (GORDON, M., 1953, 68), és un concepte que dista molt de la 
realitat constatada a la plana occidental, ja que tot i no tenir un coneixement molt extens pel que fa a l’organització i relació entre jaciments i quina 
gestió i control exercien sobre el territori, el que si que podem dir és que les excavacions dutes a terme només han proporcionat elements de govern 
del cavall a la Pedrera (Vallfogona de Balaguer) i a Tossal de les Tenalles (Sidamon), essent en la majoria dels casos importats i exclusiu d’uns pocs 
personatges singulars.

193. La majoria de fetus d’èquid situen el moment de la mort en els moments previs al naixement, tan sols hi ha un o dos casos que podrien fer 
pensar en una mort post part. En canvi, els perinatals humans (en 4 dels 5 casos) situen el moment de la seva mort en moments posteriors al part , 
és a dir, que no es tractaria d’avortaments, com en el cas dels èquids, sinó més aviat d’ individus nounats que no haurien superat el mes de vida en 
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És per aquest motiu que pensem que plausible afirmar que al jaciment del Vilars els perinatals humans i 
els fetus de cavall rebien un tracte igualitari a l’hora d’esser inhumats. D’aquesta manera aquesta pràctica 
podria respondre a motivacions similars.
Degut a l’excepcionalitat d’aquest tipus de deposicions fa que els treballs sobre pràctiques rituals amb 
d’èquids en context domèstic siguin pràcticament inexistents. No és el cas, en canvi, de les deposicions de 
perinatals que s’han documentat en multiplicitat de jaciments peninsulars i del sud de França (p.e: Louis 
i Tafanel 1955; Tarradell 1965; Gusi 1970; Ramos 1989; Molist 2003; Subirà i Molist 2008; Agustí et al. 
2008). Per aquestes deposicions s’han elaborat diverses interpretacions (veure punt 7.1.4), més enllà de 
les quals també s’ha plantejat la possibilitat de l’existència de procediments pautats com l’abandonament 
o l’exposició d’aquests cadàvers. De ser així, els individus inhumats a Vilars només reflectirien una part de 
les morts infantils i, per tant, és possible que els individus abandonats constituïssin en realitat el gruix més 
important si tenim en compte la mortalitat infantil admesa per aquest període194. Davant aquesta realitat, tot 
apuntaria a que els que trobem enterrats a l’interior dels jaciments respondrien a infanticidis o a individus 
segregats per condicions especials de la seva mort, que la farien previsiblement favorable i fecunda per als 
vius (Guerin i Martínez Valle 1987-1988). Una cosa similar podria passar amb els cavalls, ja que si fem una 
estimació teòrica per avaluar el volum de les deposicións en el temps, sense poder avaluar el ritme, suposa 
un dipòsit cada 10 anys195. En aquest sentit és evident que no està reflectint la taxa de mortalitat196 real de la 
cabana equina i ens porta tot seguit a pensar que molt possiblement hi hauria una selecció de determinats 
fetus. Aquest fet porta a plantejar-nos dos hipòtesis: 

• La primera, que considerem més plausible, és que hi hagués una selecció dels fetus en funció 
d'un esdeveniment determinat, que afectes a un determinat col·lectiu de la comunitat. En aquest 
cas el context estràtigrafic sembla evidenciar que podria estar relacionat amb la refacció, o potser 
purficació, de determinats espais del jaciment. 

• La segona expressaria una situació inversa. De manera que quan es recuperes un fetus fos sotmès 
a aquest tipus de practica en motiu d'alguna creença específica que desconeixem. En aquest segon 
cas, el que incentivaria la deposició seria la recuperació del fetus i no un esdeveniment previ.

D'entrada ens costa acceptar, pels motius exposats en el punt 7.1.4, que es tracti de rituals estrictament 
fundacionals, és evident que hi ha una selecció d’espais per a la desposició dels fetus, els motius dels 
quals desconeixem. També sembla evident que hi ha una selecció de determinats individus, els motius dels 
quals també desconeixem. Però si tenim en compte la simbologia d’aquest animal en el “món dels vius” i 
el valor que hem pogut constatar a partir dels diferents elements arqueològics, ens sembla prou factible 
pensar que es tractes, en primer lloc, d’un acte afectiu vers la cabana equina, equiparable al tractament i 
afecte que rebrien els nounats de la comunitat. En segon lloc, que la selecció de determinats fetus estigues 
relacionada amb les circumstàncies en que s’hagués produït l’avort i/o amb algun tabu associat a la fertilitat 
i/o la gestació197. Aquest gest, podria anar destinat tant a la protecció de la fertilitat de cabana equina, com a 
una concepció més amplia de protecció i fertilitat. En aquest sentit, i tal i com hem vist en el punt superior, 
hi ha multiplicitat de divinitats i rituals en que s’associa al cavall amb la fecunditat en general. De la mateixa 
manera que hi ha certes substàncies produïdes per la femella gestant, i dipositades sobre el fetus en nàixer, 
que també se’ls han atribuït facultats màgiques i curatives198. 

la majoria dels casos.

194. La mortalitat infantil acceptada per les societats al marge de les normes higièniques i de la medicina actual és d’aproximadament un 40/50% 
(Leclerc i Masset 1982, 56; Dedet 1993; Dedet, Duday i Tillier 1991, 96; Wager 1996, 42)

195. Aquesta estimació s’ha dut a terme simplement dividint el nombre de fetus trobats durant la fase Vilars II (nº=12), de la fase Vilars I no disposem 
de prou informació, entre els anys d’ocupació d’aquesta fase (aprox. 125 anys). 

196. Això impossibilita la valoració de la població real d’èquids que s’estaria gestionant al jaciment, ja que al igual que els humans, el percentatge 
d’avortament en els cavalls en aquests períodes també oscil·laria entre el 15% i el 40% (Allen 1994,72), amb la qual cosa és evident que els 15 fetus 
que ens proporciona el registre no serien representatius de l’índex de mortalitat infantil real. La manca d’aquesta informació fa difícil també valorar 
l’ús real que tenien aquest animals i el cost físic i energètic que devien tenir per la comunitat, ja que no és el mateix una cria controlada amb uns 
pocs exemplars per a consum exclusiu de les elits del jaciment que una cria de més individus que poguessin realitzar altres tipus de tasques com ara 
el treball al camp, la càrrega i també la montura evidentment. 

197. En aquest sentit volem recordar, per exemple, la inhumació d’una truja que havia mort de part, al jaciment de Minferri (Bronze antic; Juneda, 
Segrià), i que no va ser consumida. Es va trobar inhumada sencera dins d’una sitja, en posició decúbit lateral (López et al. 2001, 56). Aquest 
conjunt fou interpretat com un tabú alimentari que fruit de les circumstàncies de la mort de la femella n’hauria impedit el seu consum, evidenciant-
se un gest molt respectuós d’aquesta comunitat vers les femelles gestants que haurien mort de part.

198. L’hippomane designava en l’antiguitat una mucositat de la vulva de les eugues en zel, utilitzada per a l’elaboració d’afrodisíacs (Wagner 2006, 
99). El món mediterrani sembla haver donat molt importància a les seves virtuts afrodisíaques degut, sens dubte, a la reputació dels cavalls, “ els més 
lascius dels mascles i les femelles, després dels humans” (Aristòtil VI, 22). Plini el Vell explica com “els cavalls aporten en néixer un filtre amorós, 
que s’anomena hippomane”. Virgili també fa al·lusió a l’hippomane a l’Eneida tot dient que “ella pren també l’afrodisíac arrancat de la front d’un 
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Després de veure, en el punt anterior, les múltiples atribucions, símbols, rols i contexts als que s’associa i 
apareix aquest animal es fa difícil apuntar a una única motivació de la pràctica. En tot cas, i limitant-nos a 
les evidències materials disponibles, el que si que podem afirmar és que:

• Sembla que es produeix una estandarització de les pràctiques rituals en arribar al període de l'ibèric 
antic (Vilars II), que es tradueix en un patró de distribució dels dipòsits força homogeni.

• Aquest patró sembla guardar relació amb la zona o barri i no tant amb espais concrets. D'aquesta 
manera els fetus de cavall queden relegats al barri sud (zona 4) mentre que els conjunts de perinatals 
ho fan al barri nord (zona 11). 

• Sense haver pogut afinar més a nivell microespacial. Això vol dir que, amb les dades de que 
disposem i les coneixençes actuals, sembla que no hi han diferències evidents entre els espais 
que contenien fetus de cavall i els que no en tenien (veure apartat 7.1.3). En el cas de la zona 4 
tots persenten les mateixes dimensions espacials i corresponen a espais d’una única habitació i la 
majoria amb llar de foc, de manera que han estat considerarts com a espais domèstics. 

En aquest sentit, pensem que és un error limitar la interpretació a un espai en concret només perquè la 
fossa està dipositada en ell. La realitat documentada a la fortalesa suggereix l’existència de pràctiques 
específiques en funció del barri. Això podria interpretar-se com la culminació d’un procés d’estructuració i 
jerarquització social que quedaria plasmat en pràctiques diferencials en funció de la classe social d’origen. 
L’estructuració i definició de diferens barris ocupats per les diferents classes socials podria explicar aquesta 
distribució tant pautada dels dipòsits. Fins aquí hem apuntat algunes hipòtesis sobre l’orgien d’aquests 
conjunts, però encara han restat preguntes sense resposta, de les quals volem deixar constàcia de cara a 
futures investigacions:

• Només els fills/filles de certa classe política tenien el dret o privilegi d'esser enterrats a l'interior de 
la fortalesa?

• En aquest sentit existia una classe social més pobra o al servei d'una família aristocràtica que 
intentaven emular les practiques dels aristòcrates (perinatals) a partir d'un tipus de ritual que 
presentava unes mateixes característiques formals però un subjecte diferent (fetus de cavall)?

• Perquè hi ha espais amb dipòsits i altres que no? 

• Quins eren els criteris de selecció dels individus?

poltre recent nascut, i sostret de les dents de la seva mare” (Virgili IV, 515, trad. Bellessort). Però a l’Europa occidental sembla que l’ús d’aquesta 
suposada substància amb fins afrodisíacs no apareix fins a l’edat mitjana, sembla una pràctica importada de la mediterrània oriental (Wagner 2006, 
99).
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8.1 Introducció 

8 Biometria
8.1 Introducció
Existeix	un	vincle	entre	l’estatura	dels	animals	i	l’organització	econòmica.	Per	exemple	en	el	transcurs	de	
l’alta	edat	mitjana	el	bou	reprèn	una	talla	similar	a	la	que	tenia	a	La	Tène	final.	El	sistema	de	producció	i	les	
possibilitats	són	evidentment	molt	diferents	al	principi	del	període	medieval,	amb	un	retorn	a	una	economia	
més	 “autàrquica”	dels	 jaciments	 rurals.	 L’estatura	de	 les	bèsties	 com	que	està	 lligada	a	 les	 condicions	
agro-pastorals	 i	 als	 fenòmens	 de	 transmissió	 del	 savoir-faire,	 participa	 de	 la	 descripció	 de	 l’economia.	
D’aquesta	manera,	la	gran	talla	del	bovins	detectada	per	al	període	del	Baix	Imperi	a	França	i	la	desaparició	
dels	petits	bovins	gals,	s’interpreta	com	la	imatge	d’una	agricultura	vivaç	al	final	del	IV	i	principis	del	segle	
V	d.C.	(Lepetz	et	al.	1995).	Amb	exemples	com	aquest	ens	adonem	de	lo	necessari	que	esdevé	un	bon	
estudi	diacrònic	i	territorial	del	format	dels	animals,	una	línia	interpretativa	molt	important	que	pot	ajudar	a	
consolidar	o	fonamentar	el	discurs	sobre	la	gestió	i	l’economia	ramadera	de	les	societats	del	passat.	
Els	 estudis	 biomètrics	 que	 versen	 sobre	 la	 la	morfologia	 de	 les	 diferents	 espècies	 estableixen	 la	 base	
comparativa	a	partir	de	 l’Index	de	robustesa	dels	diferents	elements	anatòmics	així	com	la	qüestionada	
alçada	de	la	creu	o	talla	de	l’animal	(veure	apartat	metodològic).	
Tot	 i	que	el	volum	de	mesures	és	prou	 important	 (veure	annex	biomètric)	en	realitat	 la	 fragmentació	de	
la	mostra	 ha	 impossibilitat	 l’obtenció	 de	 dades	 de	 longitud	 dels	 ossos.	Aquesta	 situació	molt	 comú	 en	
la	majoria	 de	 jaciments,	 en	 que	 les	mostres	 estan	 compostes	 per	 restes	 de	 consum,	 ha	 impossibilitat	
l’establiment	de	l’index	de	robustesa	dels	diferents	elements	esquelètics.	En	els	pocs	casos	disponibles	no	
es	disposava	de	la	mostra	suficient	per	dur	a	terme	una	comparativa	ben	fonamentada.
Les	poques	dades	disponibles	ha	obligat	a	acotar	objectius	i	centrar	l’apartat	en	problemàtiques	concretes	
i	un	tractament	específic	adaptat	a	les	dades	que	ha	ofert	cada	espècie.	Només	en	el	cas	dels	ovicàprids	i	
dels	lagomorfs	es	disposava	d’un	volum	més	important	de	dades	que	ha	permès	oferir	una	visió	de	conjunt.	
En	canvi,	 tant	els	èquids	com	pels	bovins	 i	els	cànids	els	 resultats	ofereixen	una	visió	puntual	d’alguns	
individus	en	concret.	
Advertim	que	els	èquids	han	estat	objecte	d’un	treball	més	acurat	i	aprofundit	tot	i	la	migradesa	de	les	dades	
biomètriques	de	la	fortalesa.	Aquest	fet	ha	estat	motivat	per	la	problemàtica	general	d’aquesta	espècie	en	
aquest context crono-cultural. 
D’altra	banda,	els	únics	animals	que	han	restat	al	marge	de	l’estudi	són	els	porcs	i	els	cèrvids	han	quedat	
al	marge	de	 l’anàlisi	biomètric.	Pels	primers	el	motiu	 resideix	en	que	 la	majoria	d’individus	presentaven	
edats	juvenils	o	subadultes	fet	que	podria	provocar	una	desviació	dels	resultats	en	tractar-se	d’individus	
que	encara	estan	en	període	de	creixença.	Pel	que	fa	als	cèrvids	la	mostra	era	extremadament	reduïda.
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8.2 Caracterització de la cabana èquina de la plana occidental 
La	presència	de	 fetus	d’èquid	a	 la	 fortalesa	durant	 la	primera	edat	del	 ferro	és	 la	primera	evidència	de	
la	cria	d’aquest	animal	i	per	tant	de	la	domesticació	d’aquesta	espècie.	Els	aspectes	simbòlics	i	socials	i	
tot	el	que	gira	entorn	d’aquests	dipòsits	ha	estat	tractat	de	manera	més	especifica	en	l’apartat	6.4.	Aquí	
el	que	volem	avançar	 i	analitzar	és	com	eren	aquests	cavalls.	A	partir	de	 la	morfologia	 i	sobretot	de	 la	
biometria	 intentarem	aportar	noves	dades	sobre	la	possible	domesticació	precoç	d’aquesta	espècie	a	la	
plana	occidental	 i	el	paper	que	aquest	animal	va	desenvolupar	en	el	si	de	les	societats	protohistòriques	
de	 la	zona.	Així	doncs,	a	partir	de	 les	dades	biomètriques	pretenem	resoldre	diversos	aspectes	que	es	
defineixen	a	partir	de	dues	línies	d’anàlisi:	el	format	i	la	funcionalitat	d’aquests	animals.	Les	preguntes	de	
partida	que	organitzaran	el	discurs	són	les	següents.

•	Cavalls	o	ases?	
•	Com	eren	els	èquids	de	la	primera	edat	del	ferro	i	època	ibèrica?
•	Aquests	animals	eren	aptes	per	a	la	munta	i	com	a	animals	de	tracció?

8.2.1 La qüestió de la talla

Hi	ha	alguns	estudis	que	s’enmarquen	dins	l’àmbit	europeu	que	versen	sobre	aquesta	qüestió	oferint	una	
visió	global	 de	 la	distribució	de	 les	 talles	en	els	diferents	 territoris	 (p.e:	Bökony	1968;	Audoin-Rouzeau	
1994).	D’aquesta	manera	s’han	pogut	anar	establint	criteris	de	talla	a	nivell	local	que	permeten	analitzar	
l’evolució	d’aquests	animals	al	 llarg	de	les	diferents	regions	i	períodes.	Un	clar	exponent	d’aquesta	línia	
de	treball	és	Bökony	(1968)	que	ha	dedicat	gran	part	de	la	seva	tasca	investigadora	a	l’anàlisi	de	la	talla	
d’aquest	 animals	al	 llarg	de	 tot	 el	 continent	 europeu.	Un	estudi	 global	 i	 diacrònic	han	permes	a	 l’autor	
categoritzar	i	distingir	dos	grans	grups	de	cavalls	a	Europa	durant	el	període	prèvi	a	la	conquesta	romana:

•	El	primer	grup	estaria	conformat	pel	que	ha	anomenat	els	cavalls	orientals,	scytes:	a	l’est	presenta	a	
Rússia,	Hongria,	Eslovènia,	Bulgària	i	Romania.	Amb	una	altura	de	la	creu	de	mitjana	1,36	a	1,37	m.	
Però	les	talles	en	aquestes	regions	varien	d’entre	1,21	a	1,49	m.	Aquests	cavalls	se	situarien	durant	
l'Edat	del	Ferro	a	les	regions	d'Italia,	Àustria	i	Grècia.

•	A	l'oest	de	la	línia	definida	per	les	anteriors	regions,	és	a	dir,	a	l'Europa	central	(Alemanya,	Suïssa,	
Àustria)	hi	vivien	uns	cavalls	molt	més	petits	d'entre	1,26-1,27	m	d'alçada	de	la	creu.	Oscil·lant	entre	
1,09	i	1,49	m	i	on	podríem	dir	que	el	cavall	celta	n'	és	el	millor	representant.	

Altres	autors	també	han	tractat	el	tema	de	la	talla	situant	a	Alemanya,	durant	el	període	de	la	Tène	i	època	
antiga,	l'existència	del	que	han	anomenat	els	petits	cavalls	germànics	de	1,12	a	1,20	m	d'alçada	(Teichert	
1973).	Tot	i	això	a	Hildesheim-Bauenstedt	les	restres	trobades	han	permès	fer	aproximacions	de	1,37	m	
representant	els	 cavalls	germànics	més	grans	en	contextos	pre-romans	 (Missel	1987a). Els treballs de 
Méniel	(1987),	sobre	els	exemplars	del	dels	territoris	francesos,	permet	confirmar	aquesta	homogeneïtat	
d’un	grup	autòcton	de	l’oest	abans	de	la	conquesta.	Els	morfotips1	documentats	confirmen	l’existència	d’un	
cavall	gal	caracteritzat	per	una	talla	mitjana	lleujerament	superior	a	1,30	m,	considerant	als	individus	amb	
alçades	superiors	com	un	 fet	poc	habitual2	 (Meniel	2008,	16).	La	 forquilla	establerta	oscil·laria	entre	els	
1,10-1,50	m,	tot	i	que	segons	Méniel	la	majoria	dels	exemplars	mesuraven	entre	1,15	a	1,30	m.	En	aquest	
context	també	es	van	trobar	alguns	exemplars	amb	talles	que	no	arribarien	ni	als	1,10	m.	
Recapitulant	i	senyalant	les	altures	mínimes	dels	cavalls	de	l’oest	durant	l’edat	del	Ferro,	hi	ha	un	ampli	
espectre	que	proporciona	unes	mitjanes	força	homogènies	en	aquesta	zona.	Per	exemple,	a	Altenburg	a	
Almenia	(segles	II-I	a.C)	tenim	talles	de	1,06	m	(Moser	1986),	a	França	tenim	exemples	a	Epraves	(laTéne)	
de	1,10	m	(Yvinec	1983)	 i	de	1,02	m	a	Gussage	All	Saints	(Harcourt	1979).	Finalment	a	Gran	Bretanya	
els	 jaciment	de	Danebury	 (VI-II	 s.	a.C)	presentaven	alçades	d’1,10	m	 (Grant	1984),	 i	 de	de	1,02	m	de	
mitjana	per	a	Gran	Bretanya	en	general	(Harcourt	1979).	Les	dades	biomètriques	recopilades	en	un	dels	
treballs	d’Audoin-Rouzeau	(1994)	aporten	 les	mitjanes	de	 la	 talla	de	15	 jaciments	alemanys,	 francesos,	
anglesos,	suïssos	i	danesos.	La	representació	gràfica	d’algunes	d’aquestes	dades	mostra	una	imatge	fidel	

1. Hem utilitzat el criteri definit per Gardeisen, A., ja que el considerem més adequat. En aquestes cronologies tant antigues encara no podem parlar 
de races ja que l’experimentació i el millorament genètic de les races encara no es du a terme per aquestes comunitats protohistòriques. No serà 
fins etapes posteriors com època romana o inclús ja ben entrada l’època medieval que es realitzaran encreuaments voluntaris amb aquest objectiu.

2. Al Santuari Helvètic de Mormont es van documentar a l’interior d’una fossa un esquelet de cavall que Méniel ha definit com a un semental adult 
de més de 5 anys, que mesuraria aproximadament uns 1,50 m. L’autor ha atribuït l’origen de l’animal a la regió d’Itàlia considerant-lo una de les 
primeres importacions com a montures més fortes i més preuades pels Gals, com diu César (Lontcho, F., 2008, 22)
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d’aquest	 grup	que	anomenat	 “grup	1,27”,	 caracteritzat	 per	 talles	 significativament	 inferiors	 respecte	als	
cavalls	orientals	(veure	fig.	8.1	gràfica	inferior).
Però	que	passa	amb	els	cavalls	peninsulars	i	més	concretament	amb	els	de	la	plana	occidental	catalana?.	
Queden	emmarcats	dins	dels	parametres,	descrits	anteriorment,	del	grup 1,27?.	
Si	 fem	un	repas	general	a	 les	dades	disponibles	veurem	que	els	exemplars	de	 la	zona	de	Navarra	 i	el	
País	Basc	(Altuna	1980),	no	difereixen	respecte	als	cavalls	exhumats	als	 jaciments	granadins	de	Cerro	
de	 la	 Virgen	 i	 Cerro	 de	 la	 Encina	 (Driesch	 1972;	 Lauk	 1976)	 i	 Lauk,	H.D.	 (1976).	 L’alçada	 de	 la	 creu	
d’aquests	animals	és	molt	similar	i	tendeix	a	ser	menor	respecte	als	cavalls	dels	jaciments	meridionals	de	la	
Península,	tant	durant	el	Calcolític	com	en	l’Edat	del	Bronze.	Per	aquests	exemplars	es	van	estimar	alçades	
d’entre	1,30	 i	1,45	m	(Driesch	1972;	Lauk	1976).	En	canvi,	el	poni	basc	o	pottoka,	que	ha	viscut	fins	a	
l’actualitat	en	estat	semisalvatge	a	la	zona,	te	una	talla	menor	respecte	a	la	dels	cavalls	dels	jaciments	citats	
anteriorment.	En	els	treballs	de	Ferreras	(1935)	hi	apareixen	mesures	de	dotze	exemplars	que	corroboren	
aquesta	evidència	donant	alçades	que	van	dels	1,10	m	als	1,30	m.	En	canvi,	és	més	gran	respecte	als	
cavalls	de	l’Oppidum	de	La	Tène	de	Manching	(Boessneck	et al.	1971),	compresa	entre	1,15	i	1,35	m.,	amb	
una	mitja	de	1,25	m.3	i	la	dels	cavalls	documentats	al	jaciment	de	Pech	Maho	en	que	hi	ha	individus	que	tan	
sols	arriben	als	0,80	m	d’alçada	de	la	creu	(Gailledrat	i	Gardeisen	2010).

Aquest	repàs	oferix	una	visió	global	de	les	talles	dels	cavalls	europeus	com	a	punt	de	partida	necessari	a	
l’hora	d’abordar	el	tema	per	a	la	plana	occidental	catalana.	Un	aspecte	sempre	difícil	si	tenim	en	copte	el	
reduït	volum	de	restes	disponibles,	i	encara	més	reduïdes	aquelles	que	permeten	la	presa	de	mesures.	Els	
conjunts	de	la	fortalesa	dels	Vilars	han	premès	el	calcul	de	l’alçada	de	la	creu	de	quatre	individus	de	a	la	
fase	Vilars	II	(ibèric	antic)	i	d’un	de	la	fase	Vilars	III.	Aquest	últim	corresponia	a	un	sol	animal	del	qual	es	van	
trobar	alguns	ossos	a	l’interior	de	la	cisterna.	Per	a	establir	la	comparació	s’han	utilitzat	valors	procedents	
d’individus	d’altres	jaciments	de	la	plana	occidental	(veure	taula	de	l’annex	III),	així	com	de	la	península	
ibèrica	i	França.

El	diagrama	de	caixes	que	s’ha	elaborat	a	partir	de	les	dades	recopilades	mostra	un	espectre	força	variat,	
pel	que	fa	la	talla,	durant	la	primera	edat	del	ferro.	Els	cavalls	de	la	fase	Vilars	II	mostren	una	variabilitat	
important,	amb	una	 forquilla	d’entre	1,16	 i	1,36	m.	D’aquesta	manera	 la	mitjana	se	situaria	al	voltant	d’	
1,31	m.	El	més	destacable	és	l’exemplar	de	la	Pedrera	que	presenta	una	alçada	de	la	creu	anormalment	
gran	(1,48	m)	tenint	en	compte	el	context4	en	el	que	ens	estem	movent.	En	el	cas	d’aquest	últim	jaciment	
cal	advertir,	però,	que	les	poques	restes	recuperades	i,	un	context	incert,	impedeix	posar	en	relació	directa	
les	restes	estudiades	amb	les	sepultures	de	cavalls	(veure	annex	II).	En	tot	cas	el	que	si	que	podem	dir	
és	que	la	talla	d’aquest	animal	encaixaria	perfectament	dins	del	grup	oriental	descrit	per	Audoin-Rouzeau	
(1994).	Aquest	fet	platejaria	una	hipòtesi	sobre	l’origen	d’aquest	individu,	que	podria	tracar-se	d’una	espècie	
importada	juntament	amb	alguns	dels	elements	de	govern	del	cavall	procedents	de	la	regió	italiana	de	la	
Puglia	(veure	peu	de	pàgina	12).

Tornant	a	la	fortalesa	dels	Vilars,	i	a	diferència	de	la	necròpolis	de	la	Pedrera,	no	s’han	pogut	documentar	
animals	de	gran	 talla	que	puguin	 suggerir	 la	presència	de	cavalls	d’importació.	Però	 si	 que	s’ha	pogut	
constatar	 una	 variabilitat	 de	 talla	 que	 s’ha	 documentat	 podria	 estar	 suggerint	 d’una	 banda	 una	 cria	
poc	 tutoritzada	 i/o	 especialitzada	 i	 de	 l’altra	 l’existència	 de	 diferents	 talles	 destinades	 a	 funcionalitats	
diversificades	dins	la	comunitat.	En	aquest	sentit	tant	el	cavall	de	la	Pedrera,	com	el	de	la	Regenta	apareguts	
en	contextos	funeraris	i/o	rituals	(fora	de	poblats)	presenten	talles	significativament	superiors	a	les	de	la	
resta	de	cavalls	localitzats	entre	les	deixalles	de	consum	dels	poblats.	Aquest	fet	podria	suggerir	que	durant	
l’època	ibèrica	(més	concretament	a	partir	de	l’ibèric	ple)	hi	hagués	una	selecció	entre	cavalls	“de primera”	i	
cavalls	“de segona”	en	funció	de	les	seves	dimensions	i	conformació	corporal?.	Aquesta	pregunta	és	difícil	
de	respondre	si	tenim	en	compte	la	migradesa	de	la	mostra	arqueofaunística,	la	manca	d’excavacions	en	
jaciments	i	necròpolis	contemporànies,	i	la	no	identificació	de	patologies	provocades	per	la	munta	o	el	tir	
en	la	majoria	d’individus.	Tots	ells	són	elements	que	no	ajuden	gaire	a	sustentar	aquesta	hipòtesi.	Però	de	
moment	les	dades	semblen	suggerir	una	voluntat	expressa	a	l’hora	de	seleccionar	determinats	individus	

3. Aquest valor mitjà es basa en un material de 595 ossos llargs sencers.

4. Tot i que la necròpolis de la Pedrera es considera que va tenir una ocupació força amplia que va del es va ocupar durant IX fina a finals del segle 
IV aC., la contextualització específica de les sepultures de cavalls s’havien situat tradicionalment als volts dels segle VI aC. Però recentment el 
reestudi de part de l’equipament dels cavalls, ha permès qüestionat tant la seva atribució cronològica original al segle VII aC com la seva procedència 
(Garcés 2007, Graells 2007, Graells 2008). La tipologia del ronsal, dels dos morrions i del dos frens articulats, presenten tipologies que Graells situa 
clarament dins del segle IV aC. Pel que fa a la procedència d’alguns dels materials associats tant els treballs anteriors de Pernice (1986) com els 
més recents de Graells conclouen que els dos ronsals serien de producció grega, afinant més situen una àrea de concentració entre la regió messàpia 
i àpula (actual Puglia, Itàlia). En aquest sentit i valorant globalment la composició dels conjunts l’autor conclou “ Para el caso de la necrópolis de 
la Pedrera de Vallfogona de Balaguer (Lleida) nada permite relacionar las dos sepulturas de caballo con un príncipe local emulando una idea de la 
oligarquía ática, pero sí un príncipe ilergeta que emula tradiciones mediterráneas” (Graells 2008, 99).
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Fig. 8.1. A la gràfica superior recull les diferents alçades de la creu procedents d’alguns jaciments de la plana occidental catalana. Les dades es
presenten seguin un ordre cronològic. La gràfica inferior recull diverses talles tant de jaciments de la península ibèrica com d’altres països europeus.Fig. 8.1. A la gràfica superior recull les diferents alçades de la creu procedents d’alguns jaciments de la plana occidental catalana. 

Les dades es presenten seguin un ordre cronològic. La gràfica inferior recull diverses talles tant de jaciments de la península 
ibèrica com d’altres països europeus.
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de	talles	més	grans	(podria	tractar-se	d’animals	importats)	per	a	esser	sacrificats	i	dipositats	en	un	context	
funerari.	De	mentre	als	poblats	hi	ha	un	tipus	de	cavall	més	petit	i	gràcil,	en	el	cas	de	Vilars	amb	forquilles	
de	 talla	 que	 van	 dels	 1,16	 als	 1,34	m	 i	 que	 encaixen	 perfectament	 dins	 dels	 paràmetres	 dels	 cavalls	
occidentals	autòctons.	A	més	aquests	animals	són	consumits	esporàdicament	i	possiblement	utilitzat	per	a	
desenvolupar	altres	tasques	a	més	de	la	munta.	A	més	a	més	en	el	cas	de	la	fortalesa	dels	Vilars	i	de	Tossal	
del	Molinet	(el	Poal,	Pla	d’Urgell)	els	seus	fetus	es	troben	enterrats	dins	dels	àmbits	domèstics.	Aquest	fet	
podria	respondre	a	les	diferents	atribucions	simboliques	d’aquesta	espècie5?.	Entenem	que	caldrà	esperar	
a disposar de més dades al respecte per respondre aquestes preguntes i abordar de manera global i 
definitiva	aquests	subjectes.

8.2.2 La morfologia i conformació esquelètica a partir de les dades biomètriques

L’eterna	problemàtica	de	la	presència/abscència	de	l’ase	en	el	si	de	les	comunitats	protohistòriques	de	la	
plana	occidental	catalana,	el	fet	de	que	treballs	anteriors	fessin	referència	a	la	possible	presència	de	l’ase	
(Miró	1992),	la	dificultat	a	l’hora	de	distingir	clarament	entre	ase,	cavall	i	hibrid,	sobretot	en	moments	tan	
recents	de	la	domesticació,	així	com	el	reduït	nombre	de	restes	disponibles,	són	elements	que	justifiquen	
la	cura	i	l’atenció	especial	que	ha	rebut	aquesta	espècie	en	aquest	apartat.	Tot	i	que	en	anteriors	treballs	
s’havia	parlat	de	la	presència	de	l’ase	a	la	fortalesa	(Miró	1992)	pensem	que	les	evidències	fonamentades	
en	 alguns	 trets	morfològics	 poc	 clars	 i	 sobretot	 en	 criteris	 basats	 en	 la	 gracilitat	 dels	 animals	 no	 eren	
evidències	suficientment	solides	per	a	sustentar	la	presència	de	l’ase	a	la	fortalesa	dels	Vilars.	

•	Morfologia dentària

Per	a	l’estudi	dels	èquids	el	primer	que	es	va	revisar	van	ser	els	criteris	morfològics6,	seguits	i	contrastats	
pels	criteris	biomètrics.	La	serie	dentaria	sencera	de	l’individu	de	Vilars	III,	exhumat	a	la	cisterna,	mostrava	
trets	morfològics	 clarament	 cavallins	 (veure	 fig.	 8.2).	 En	 les	 jugals	 inferiors	 s’apreciava	 el doble bucle 
asimètric i en forma de V,	així	com	el	Metacònide arrodonit i el Metastylide	angulós	(triangular).	El	plec	plec	
cavallí	també	apareixia	ben	marcat.	
Les	dents	jugals	superiors	van	permetre	distingir	un	plec	cavallí	molt	ben	marcat	en	els	premolars	i	menys	
marcat,	 com	és	 habitual,	 però	 clarament	 present	 en	 els	molars.	 El	 protocon	 era	més	 allargat	 i	 la	 post	
foseta	era	més	alta	que	la	prefoseta,	tret	molt	típic	en	els	cavalls.	En	aquest	cas	només	hem	presentat	la	
morfologia	de	l’individu	de	la	cisterna	ja	que	era	l’únic	que	presentava	una	sèrie	força	completa.	Tanmateix,	
podem	afirmar,	a	partir	de	les	dades	actuals,	que	aquest	animal	seria	representatiu	de	la	resta	d’individus	
estudiats,	 ja	que	les	poques	dents	aïllades,	que	s’han	localitzat	en	altres	nivells	 i	espais	de	la	fortalesa,	
presentaven	una	morfologia	molt	similar	a	la	de	l’individu	de	la	cisterna.	

Les	mesures	aplicades	a	 les	peces	dentàries	han	permès	establir	 l’index	protocònic	en	 la	majoria	dels	
casos,	però	només	s’ha	realitzat	la	comparativa	amb	l’individu	de	la	cisterna,	ja	que	era	l’únic	que	disposava	
d’una	serie	gairebé	complerta.	Les	dades	utilitzades	per	a	la	comparació	han	estat	els	valors	de	cavalls	
i	ases	que	Vera	Eisenmann	ha	posat	a	disposició	en	la	seva	pagina	web.	També	s’ha	fet	us	dels	valors	
extrets	de	diversos	espècimens	de	la	plana	occidental	catalana	tant	arqueològics	com	actuals.	En	primer	
lloc,	l’individu	de	la	cisterna	no	presentava	l’augment	de	l’índex	de	Pm4	a	la	M1,	que	constitueix	un	caràcter	
cavallí	discriminant.	Podríem	pensar,	doncs,	que	els	criteris	morfològics	entraven	en	contradicció	amb	les	
biomètrics,	si	tenim	en	compte	que	a	primer	cop	d’ull	el	perfil	que	descriu	aquest	individu	és	força	similar	
al	descrit	per	la	mitjana	de	les	mesures	d’ase	(Eisenmann,	www.vera-eisenmann.com).	Tanmateix	si	ens	
fixem	més	de	prop	veiem	que	en	 realitat	el	cavall	de	 tir	actual	 també	presenta	un	morfologia	similar	al	
individu	de	Vilars.	En	aquest	sentit	ens	adonem	de	la	variabilitat	que	hi	pot	haver	entre	individus.

5. Per a molts pobles de la protohistòria el cavall va ser un animal de gran rellevància i el més proper a l’home i als deus. El seu us com animal de 
tir, càrrega i com a aliment estaria estretament relacionat amb el món de la guerra i amb el prestigi derivat de la seva possessió, però “la guerra no 
fue probablemente, en el àmbito estrictamente ibérico, la principal faceta a la que se asociaron los équidos, al menos hasta una época avanzada de 
finales del siglo III aC” (Quesada 1998) . Entre els pobles Celtes fou un animal especial per esser un símbol de luxe i riquesa, així com pel seu valor 
ritual apareixent sacrificat en diversos santuaris o representat en figuretes de terracota o exvots. Aquestes connotacions simbòlico-religioses es fan 
extensibles al món funerari, on el cavall esdevé un element psicopomp, essent l’encarregat d’acompanyar al difunt en el transit vers el més enllà.
Els elements i interrelacions a l’hora d’analitzar la valoració i el significat que tenia aquest animal en època ibèrica, caldrà tenir en compte que si 
bé aquest apareix en contextos funeraris i en santuaris adoptant un rol d’animal psicopom o formant part de rituals propiciatoris, també ho fa en 
contextos rurals i en àmbits domèstics ben humils que el situen en una posició més terrenal i quotidiana.

6. Per veure els criteris morfològics utilitzats veure l’annex II d’aquest capítol.
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UE Inventari Edat Os Dent 1 2 3 4 5 6 I.P Fase
4720 os-4720-16 A Dent aïllada  I3 inf 9,8 15,2  - Vilars I
4724 os-4724-1 A Dent aïllada  Pm2 inf 25,7 14,8 28,4 16,1 20,5 11,1 39,1 Vilars II
6210 os-6210-209 A2 Dent aïllada  M3 sup 26,5 23,3 0,0 Vilars IIb
7058 os-7058-22 A Serie dentària  M3 inf 31,3 14,2 12,3 39,3 Vilars III
7058 os-7058-23 A Serie dentària M1 sup 25,3 28,3 11,2 44,3 Vilars III
7058 os-7058-24 A Serie dentària Pm4 sup 30,7 30,5 13,4 43,6 Vilars III
7058 os-7058-25 A Serie dentària  Pm3 sup 30,9 29,3 12,6 40,8 Vilars III
7058 os-7058-26 A Serie dentària Pm2 sup 37,8 27 22,4 59,3 Vilars III
7071 os-7071-110 JA Dent aïllada  Pm2 inf 33,6 16,7 16,7 49,7 Vilars III
7071 os-7071-111 JA Dent aïllada Pm3 inf 30,4 18,3 17 55,9 Vilars III

1 Diametre mesio-distal (coll)

2 Diametre vestibulo-lingual (coll)

3 Diametre mesio-distal (corona)

4 Diàmetre vestíbulo-lingual (corona)

5 Altrua màxima de la corona

6 Longitud del Protocon

I.P = Índex Protocònic

Série dentària pertanyent
a un mateix individu. 
Aquest fou exhumat a 
la cisterna.

Fig. 8.2 - A dalt, taula amb totes les mesures de dents de cavall dels Vilars, untament  amb els càlculs dels índex protocònics. Al centre dreta, 
mesures de la Pm2 de diferents individus de Vilars. A baix diverses dents on s’observen  els diversos trets morfològics que situen els èquids 

de Vilars dins dels paràmetres cavallins. 

Pm2 sup. Pm3 sup. Pm4 sup. M1 sup.

Postfoseta Prefoseta

Plec cavallí

Plec cavallí

Doble bucle en V MetacònideMetastylide

Plec cavallí

M2 infM2 inferior
UE 7071

(UE 7071) (UE 7058)

Fig. 8.2 - A dalt, taula amb totes les mesures de dents de cavall dels Vilars, untament amb els càlculs dels índex protocònics. Al centre dreta, 
mesures de la Pm2 de diferents individus de Vilars. A baix diverses dents on s’observen els diversos trets morfològics que situen els èquids de 

Vilars dins dels paràmetres cavallins 
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El	 disseny	 de	 la	 corba	 dels	 index	 protocònics	 (fig.	 8.3)	 seguix	 sobretot	 el	 perfil	 que	 descriuen	 els	 dos	
exemplars	de	cavalls	del	 jaciment	de	Lattara.	Tot	 i	que	els	valors	se	situen	bastant	per	sota	de	 la	mitja	
dels	cavalls,	les	petites	variacions	de	la	corba	poden	ser	conseqüència	de	les	característiques	individuals	
d’aquest	espècimen	en	concret.	Cal	tenir	en	compte	que	tant	la	corba	d’Equus caballus com	la	d’Equus 
asinus	s’ha	realitzat	a	partir	de	valors	mitjants	enregistrats	per	Eisenmann	(1980,	128).	En	aquest	sentit	
hi	pot	haver	una	variabilitat	 important	que	aquí	no	podem	apreciar	 i	que	pot	ser	també	la	conseqüència	
d’aquesta	similitud	aparent	entre	el	cavall	de	Vilars	i	la	corba	descrita	per	l’Equus asinus. 
El	fet	de	no	disposar	de	la	seria	dentaria	completa	ens	impedeix	tenir	una	visio	global	de	la	corba,	tot	i	que	
en	aquest	cas	la	presència	d’un	plec	cavalli	especialment	marcat	en	els	molars	superiros	és	la	que	ens	va	
acabar	de	convèncer	de	que	es	tractava	d’un	cavall.	

P2 P3 P4 M1 M2 M3 Referència
Equus asinus 21 40 46 45 46 48 Eisenman 1980

Equus caballus 24 44 47 51 55 50 Eisenman 1981
Mitjana individus Pech Maho 23 37 42 46 51 48 Gardeisen i Gailledrat 2010
Equus caballus Vilars III 22,2 34,7 39,3 39,1 Nieto, tesi
Equus Cantorella 1(Sj-191) 18,8 46,0 50,0 45,2 42,7 36,1 Nieto, tesi
Equus Cantorella 2 (Sj-217) 19,4 42,2 42,2 39,6 Nieto, tesi

EQCA PT 129011 (1) (Lattes) 18,4 30,3 37,8 38,9 43,1 37,9 Valenzuela 2003
EQCA PT 129011 (2) (Lattes) 20,6 32,2 38,7 41,5 41,6 36,6 Valenzuela 2003

Cavall tir (any 1945) 21,8 41,7 43,6 42,6 51,2 39,7 Nieto 2012 (Col. Ref.)
Cavall Vilot (Medieval) 18,9 38,5 40,2 44,7 50 37,9 Nieto 2012 (Col. Ref.)

Equus PT 129011 (4) (Lattes) 17,6 36,4 41 49 46 Valenzuela 2003

Index Protocònic

0

10

20
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40

50

60

 P2  P3  P4  M1  M2  M3

Equus asinus
Equus caballus
Mitjana individus Pech Maho
Equus caballus Vilars III 
Equus Cantorella 1(Sj-191)
Equus Cantorella 2 (Sj-217)
EQCA PT 129011 (1) (Lattes)
EQCA PT 129011 (2) (Lattes)
Cavall tir (any 1945)
Cavall Vilot (Medieval)

Fig. 8.3 - Comparació dels l'index protoconic del cavall de Vilars III amb les mitjanes de cavalls i ases actuals (extret de les mesures de les 
mesures d'Eisenmann 1980, 175-177) i altres individus arqueològics.
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•	Morfologia dels ossos llargs 

Més	enllà	de	 la	qüestió	de	 la	 talla	 i	essent	conscients	de	 les	 limitacions	que	aquesta	presenta7,	 varem	
optar per complementar aquests estudis inicials amb altres tipus de dades biomètriques que permetessin 
aprofundir	 en	 les	 característiques	morfològiques	 de	 l’esquelet.	 Com	 que	 el	 registre	 no	 compta	 amb	 la	
representació	de	tots	els	elements	anatòmics	(principalment	ossos	llargs),	no	s’ha	pogut	dur	a	terme	l’anàlisi	
complets	de	relació	entre	segments	per	a	l’anatomia	funcional.	Les	dades	disponibles	d’alguns	ossos	llargs	
s’han	comparat	amb	 les	d’alguns	 individus	actuals	 i	 arqueològics	de	 la	plana	occidental,	 així	 com	amb	
les	d’altres	jaciments	contemporanis	a	la	fortalesa.	Les	dades	que	hem	pogut	extreure,	tot	i	ser	parcials	i	
fragmentàries,	aporten	les	primeres	dades	sobre	la	morfologia	esquelètica	dels	cavalls	de	la	fortalesa.	
A	partir	de	diverses	mesures8	que	comprenen	tant	la	lonitud	com	l’amplada	dels	diferents	segments	de	l’os	
hem	establert	una	comparació	dels	individus	de	Vilars	amb	els	d’altres	jaciments	del	món,	així	com	animals	
d’altres	cronologies.	A	l’hora	de	comparar	el	perfil	morfològic	hem	procurat	que	hi	fossin	presents	els	grups	
de	cavalls	de	tir,	ponis,	ases,	cavalls	de	munta	i	alguns	híbrids,	deixant	al	marge	les	espècies	més	antigues9 
i	allunyades	en	l’espai	i	el	temps.	
El	primer	gràfic,	on	s’hi	plasmen	les	dimensions	d’un	radi	gairebé	complert,	mostra	com	les	mesures	1,	
2	i	3	descriuen,	en	blau,	un	perfil	molt	similar	al	de	la	mitjana	dels	cavalls	de	Pech	Maho	(Fig.	8.4).	Altres	
perfils	propers	són	els	de	l’èquid	del	jaciment	de	la	Rosella10	(Tàrrega,	iberoromà),	el	del	Pla	de	lesTenalles11 
(Granyanella,	 s.III	 aC)	 i	 el	 de	 l’ase	actual	 torbat	 al	 fossat	 del	 jaciment	 d’Estinclells12	 (Tàrrega),	 tots	 ells	
pertanyents	 a	 jaciments	 de	 la	 plana	occidental	 catalana.	Tant	 la	 longitud	 com	 l’amplada	 transversal	 de	
l’epífisi	proximal	del	radi	encaixa	a	la	perfecció	amb	la	dels	individus	de	Pech	Maho.	En	canvi,	l’amplada	de	
la	diàfisi	amb	la	de	l’ase	d’Estinclells.	Aquest	permet	veure	una	morfologia	cavallina	però	amb	la	gracilitat	
característica	dels	individus	asinians.	En	canvi,	aquest	cavall,	com	ja	era	d’esperar,	s’allunya	dels	perfils	
dels	individus	actuals	de	gran	format.	

7. Els treballs de Forest, V. (1998) qüestionen la viabilitat d’aquest mètode. Segons l’autor el coeficient de Kiesewalter és va calcular a partir de 
mesures realitzades sobre els esquelet montats; la mesura que s’obtenia era la Longitud lateral de l’os, això vol dir que en realitat la longitud de l’os 
era superior i per tant l’alçada de la creu estimada es trobaria per sota de la realitat. De totes maneres al igual que l’estimació del NMI, el càlcul de 
l’Edat, ens serveix per obtenir una alçada mínima del mateix sense poder aspirar a conèixer la talla real del individu per altres limitacions a les que 
ens veiem sotmesos a causa del registre. (Mirar capítols superiors de metodologia)

8. La nomenclatura seguida ha estat la proposada per Armelle Gardeisen i que apareix més detalladament a l’apartat metodològic. En concret aquí 
s’han tingut en compte la longitud màxima de la diàfisi (GL=1), l’amplada màxima transversal de la diàfisi (SD=3), l’amplada màxima transversal 
de l’epífisi proximal (Bp=4) i l’amplada màxima transversal de l’epífisi distal (Bd=6).

9. Les espècies més antigues s’han documentat a les zones més orientals d’Europa. El cavall de Mezine és el més antic, amb una cronologia d’uns 
20.000 anys; aquest s’assemblaria bastant al tipus “marxant” actual: Húmer llarg, Radi i Metacarp III una mica més curts que la Tíbia i les primeres 
falanges bastant llargues (sobretot les posteriors). L’Equus germanicus i el primer cavall domèstic documentat (Derevika, Ukraina, 6.0000 anys) 
semblen molt pròxims; tenen en comú amb els altres les primeres falanges que són relativament llargues. 
L’Equus uralensis té les primeres falanges força petites. Cal tenir en compte que aquesta espècie es documenta a la zona muntanyosa dels Urals, 
potser és aquest fet el que la fa molt diferent de les altres formes que hem vist fins al moment. 
L’Equus ferus (Tarpan) les seves falanges III són més estretes que les de l’Equus uralensis. L’Equus uralensis, més petit que l’Equus latipes de 
Kosteni, presenta també les falanges III una mica menys llargues i els segments distals més curts, sobretot els anteriors. Aquest fet també fa pensar 
en les diferències que existeixen entre les zebres de muntanya i les que habiten a la plana (Eisenmann 1984, 186); que presenten canons més curts 
i les falanges III més estretes en l’espècie de la muntanya. Però en canvi en l’espècie de la muntanya no hi ha aquesta desproporció pel que fa als 
segments anteriors i posteriors que apareix en el l’Equus uralensis (Eisenmann 1991, 30).

10. Volem donar les gràcies a l’empresa Iltirta Arqueologia SL per haver-nos permès tenir accés a les restes faunístiques del jaciment. La Rosella fou 
excavada entre finals del 2009 en el marc d’una intervenció arqueològica preventiva arrel de la construcció del canal Segarra-Garrigues. Els treballs 
efectuats van posar al descobert un hàbitat rural d’època tardo-ibèrica datat entre el segle II i el segle I a.n.e. (Escala et al. 2011). Tot i que actualment 
els materials estan en dipòsit al laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Lleida, a l’espera d’esser estudiats hem pogut avançar algunes dades 
biomètriques pertanyents a un individu complert trobat a l’interior d’una sitja (Sj-36).

11. Donem les gràcies a Oriol Saula Briansó, director tècnic del Museu Comarcal de l’Urgell, per oferir-nos la possibilitat d’estudiar les restes 
del jaciment del Pla de les Tenalles (Granyanella, Segarra), actualment en curs. Aquest l’assentament es deuria ocupar en algun moment de finals 
del segle V aC o principis del segle IVaC que s’ha testimoniat per la troballa d’algunes importacions àtiques, però sense relacionar amb cap fase 
constructiva pròpia. Sembla que durant el segle III aC l’assentament està funcionant i cal aclarir, encara, si els darrers moments del segle III aC i 
fins un moment imprecís de la primera meitat del segle II aC ens trobem amb una continuïtat o un nou moment d’ocupació. La riquesa de la cultura 
material exposada en diverses publicacions posa de manifest les perspectives d’estudi del món iberoilergeta en aquesta zona (Pérez Conill 2005).

12. Donem, de nou, les gràcies a Oriol Saula Briansó, director tècnic del Museu Comarcal de l’Urgell, per cedir aquest individu (actual, anys 60) a 
la col·lecció de referència del laboratori d’arqueologia de l’úniversitat de Lleida i a Sílvia Valenzuela per col·laborar en el seu estudi i documentació. 
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Lleida) Actual 

Eqas Estinclells
(anys 60)

EqCa Vilot Montagut

Equus Pla de les
Tenalles
(Granyanella) 
Eqca Pech Maho
(Mitjana)

Rosella (Tàrrega)

EQCA Vilars III
(Nieto 2012, tesi)

Mesures radi
1 3 4 6

Equus	caballus	LA	REGENTA(	Borriana)	(Sarrión	2003) 332,5 26,4 38,3 36,6
Eqca	de	tir	2	(Col.	Ref.	Lleida)	Actual	(Nieto	2012,	tesi) 342,63 44,14 93,01 84,02

Eqca	1	(Col	Ref.	Lleida)	Actual	(Nieto,	2012,	tesi) 361,0 41,0 87,0 81,0
Eqas	Estinclells	(Verdú)_Actual	(Nieto	i	Valenzuela,	inèdit) 288,0 33,0 68,0 64,0
EqCa	Vilot	de	Montagut_Medieval	(Nieto,	mesures	inèdites) 302,0 35,0 74,0 70,0
Pla	de	les	Tenalles	(Granyanella)	(Nieto,	en	curs	d’estudi) 287,0 31,0 67,0  

Pech	Maho	(UE	73112_r)	(Aude)	(Gardeisen,	mesures	inèdites) 307,0 32,2 44,0 35,9
La	Rosella	(Tàrrega)	(Nieto	2012,	tesi) 272 32 65 59

EQCA Vilars III (Nieto 2012, tesi) 313 31,9  35,1
EQCA Vilars II (UE 7015) (Nieto 2008) 300,98 32,76 61,17  

Pech	Maho	(UE	73112_143)	(Aude)	(Gardeisen,	mesures	inèdites) 295,0 32,0 71,5 32,8
Pech	Maho	(UE	73112_154)	(Aude)	(Gardeisen,	mesures	inèdites) 306,0 31,4 72,5 33,2

Pech	Maho_	Mitjana	(Aude)	(Gardeises,	mesures	inèdites) 302,7 31,9 62,7 34,0

Fig. 8.4 - A dalt, diagrama de Simpson mostrant les diferències esquelètiques a partir d’un radi d’èquid de Vilars. S’han pres com a mesures 
estàndards les del cavall de la Regenta (Borriana) (Sarrión 2003). La taula mostra mesures del radi utilitzades per l’elaboració del diagrama de 

Simpson.
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L’estudi	biomètric	aplicat	d’una	tíbia	(Fig.	8.5)	ofereix	un	perfil	que	se	situaria	entre	la	mitja	dels	cavalls	
de	Pech	Maho,	un	dels	èquids	Neolítics	del	 jaicment	de	 la	Cantorella13	 (Maldà)	 i	 l’exemplar	del	 jaciment	
valencià	del	Vinarragell	(Borriana).	També	mostra	similtiuds	amb	el	perfil	de	l’ase	actual	exhumat	al	jaciment	
d’Estinclells	 (Verdú).	 Tanmateix	 podem	 apuntar	 alguns	 matisos	 com	 ara	 que	 les	 mesures	 d’amplada	
transversal	màxima	de	 la	 diàfisi	 (3),	 evidencien	una	major	 robustesa,	 del	 cavall	 de	Vilars,	 respecte	als	
exemplars	de	Pech	Maho	(Aude),	Vinarragell	i	la	Regenta	(Borriana)	i	l’ase	actual	d’Estinclells	(Verdú).	En	
canvi,	seria	més	gràcil	respecte	a	l’individu	de	la	Cantorella	(Maldà)	i	els	cavalls	de	gran	format	actuals.	En	
relació	a	les	mesures	d’amplada	transversal	de	l’epífisi	distal	(6),	el	cavall	de	Vilars	quedaria	per	sota	del	de	
Vinarragell,	el	de	la	Cantorella	i	la	mitjana	dels	cavalls	de	Pech	Maho.	
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Eqca Estinclells_Actual 

Eqca Pech Maho
(73112_144) 

Eqca 1 (Col. Ref. Lleida) 

La Rosella (Tàrrega) 

Mesures tíbia
1 3 4 6

Eqca	la	Regenta	(Borriana)	(Sarrión	2003) 350 29,6 83 46,2
Equus Vilars II (Arbeca) (Nieto 2008) 307,64 35,41 0 59,7

Equus	caballus	tir	(Col.	Ref.	UdL)	(Nieto	2012,	tesi) 0 48,09 115,56 92,57
Equus	Cantorella_Neolític	(Maldà)	(Nieto	2012,	tesi) 282,7 37,3  64

Equus	Vinarragell	(Borriana)	(Iborra,	2004) 0 33,17 0 64,3
Eqas	Estinclells_Actual	(Nieto	i	Valenzuela,	inèdit) 300 32 74 58

Pech	Maho	(73112_145)	(Aude)	(Gardeisen,	mesures	inèdites) 309 33,2 23,8 77,2
Pech	Maho	(73112_77)	(Aude)	(Gardeisen,	mesures	inèdites) 311 35,1 24,5 75,2
Pech	Maho	(73112_144)	(Aude)	(Gardeisen,	mesures	inèdites) 308 33,6 23,2 75

Eqca	1	(Col.	Ref.	Lleida)	(Nieto	2012,	tesi) 357 45 104 83
Rosella	(Sj-36)	(Tàrrega)	(Nieto	2012,	tesi) 272 32 65 59

Fig. 8.5 - A dalt, diagrama de Simpson mostrant les diferències esquelètiques a partir d’una tíbia d’èquid de Vilars. S’han pres 
com a mesures estàndards les del cavall de la Regenta (Borriana) (Sarrión 2003). La taula presenta les mesures de les tíbies dels 

diferents èquids utilitzades per a l’elaboració del diagrama de Simpson.

13. Agraïm a Iltirta Arqueologia SL la possibilitat d’estudiar els conjunts del jaciment de la Cantorella, que ha lliurat les restes de cavall més antigues 
de Catalunya. La Cantorella és un camp de sitjes que fou excavat en motiu dels treballs del canal Segarra- Garrigues. Degut a les poques ocupacions 
del Neolític final conegudes i excavades a la Plana i a la riquesa dels conjunts faunístics i de materials arqueològics en general, constituïra ben aviat 
un jaciment de referència per a l’estudi de l’evolució de les comunitats prehistòriques. Per a més informació sobre aquest jaciment veure: Tribuna 
d’Arqueologia 2011-2012: La Cantorella (Maldà, Urgell), una nova ocupació del neolític final i del bronze inicial en plena vall del Corb, Conferència 
impartida el 28 de gener de 2101 per Andreu Moya (arqueòleg d’Iltirta Arqueologia SL) i Núria Armentano (antropòloga física) (http://blocs.gencat.
cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/2012/01/28/tribuna-darqueologia-2011-2012-la-cantorella-malda-urgell-una-nova-ocupacio-del-neolitic-
final-i-del-bronze-inicial-en-plena-vall-del-corb).
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D’aquesta	manera,	tal	i	com	suggeria	el	radi	anterior,	la	tíbia	també	apunta	a	un	individu	força	gràcil	amb	
trets	“asinians”,	ben	allunyat	dels	perfils	que	presenten	els	cavalls	de	gran	format	destinats	actualment	al	
tir	i	a	la	càrrega.

Les	dades	procedents	d’una	falange I	d’un	 individu	de	 la	 fase	Vilars	 III	el	situen	clarament	dins	 la	ratio 
descrita	pels	cavalls	(veure	fig.	8.6	quadre	inferior).	Tot	i	així,	queda	just	en	la	part	més	inferior	del	núvol	de	
punts,	allunyant-lo	dels	individus	més	grans	i	robustos.	En	aquest	diagrama	també	hi	vam	situar	les	dades	
procedents	d’altres	dos	jaciments	de	la	plana,	tot	i	pertànyer	a	moments	posteriors.	Es	tracta	d’un	individu	
de	la	Rosella	(Tàrrega)	del	segle	II-I	aC	i	un	altre	del	Pla	de	les	Tenalles	(Granyanella)	del	segle	III	aC.	En	el	
cas	de	la	Rosella	podria	tractar-se	molt	probablement	d’un	ase,	cosa	no	gents	estranya	si	tenim	en	compte	
el context.

Finalment	els	valors,	extrets	d’un	metacarp III pertanyent	també	a	l’individu	de	Vilars	III,	el	situaven	dins	
dels	paràmetres	cavallins	(veure	fig.	8.6,	quadre	superior)	tot	i	que	sempre	al	límit	inferior	molt	proper	als	
caràcters	híbrids.	En	aquest	cas	 també	hi	hem	situat	 les	dades	del	cavall	de	 la	Pedrera	 (Vallfogona	de	
Balaguer,	s.	IV	aC)	i	de	l’individu	de	la	Rosella	(Tàrrega,	s.	II-I	aC).	Podríem	dir	que	el	cavall	de	Vilars	queda	
situat	entre	aquests	dos	últims	individus,	on	el	de	la	Pedrera	mostra	uns	trets	clarament	cavallins	i	el	de	la	
Rossella	per	contra	els	presenta	molt	asinians.
Si	 transportem	ara	els	diversos	valors	biomètrics	d’aquest	os	cap	a	un	diagrama	de	Simpson	(fig.	8.7),	
l’individu	de	Vilars	se	situa	entre	els	cavalls	arcaics	(Equus hidruntynus i Equus de prezewalski)	i	l’híbrid	
de	Lattara.	Tan	mateix	queda	clarament	allunyat	dels	ases	 i	dels	ponis.	En	aquest	sentit	 les	evidencies	
segueixen	mostrant	uns	cavalls	que	presentarien	perduracions	morfològiques	arcaiques	tal	 i	com	també	
mostra	la	seva	proximitat	a	l’individu	salvatge	sobre	el	que	s’ha	establert	la	comparació	(Equus hemionus 
onager),	que	són	els	que	els	atribuirien	aquests	caràcters	més	gràcils.	
Un	altres	aspecte	que	crida	l’atenció	és	el	valor	proporcionat	per	la	mesura	de	l’amplada	antero-posterior	
de	l’epífisi	distal	(6).	En	aquest	sentit,	l’individu	de	Vilars	presenta	valors	molt	superiors	a	la	resta	d’individus	
fet	que	podria	suggerir	la	presència	d’alguna	patologia	relacionada	amb	l’ús	d’aquest	animal	coma	força	de	
treball o muntura. Aquesta	possibilitat	ens	obliga	a	reprendre	breument	alguns	aspectes	sobre	patologia	i	a	
reflexionar	sobre	l’ús	del	cavall	com	a	animal	de	càrrega,	tir	o	munta.	En	aquest	sentit	tot	i	que	la	presència	
d’animals	adults	 i	d’individus	castrats,	segons	Liesau	 (2005)	documentats	a	partir	de	 l’Edat	del	Bronze,	
s’han	pres	sovint	com	a	indicadors	indirectes	de	l’existència	d’animals	tir,	en	realitat	és	a	partir	de	de	les	
traces	directes	sobre	l’esquelet	com	podem	testimoniar-ho.	
Tal	i	com	havíem	vist	en	l’apartat	sobre	paleopatologia,	a	nivell	macroscòpic	no	s’havien	identificat	anomalies	
sobre	 els	 ossos	 de	 cavall	 (exeptuant	 una	 dent).	 Però	 cal	 advertir	 que	 les	 patologies	 sobre	 l’esquelet	
apendicular	identificades	en	individus	arqueològics	són	força	escasses	i	a	més	no	sempre	es	manifesten	
de	manera	evident	en	 tots	els	ossos.	A	 la	zona	de	 l’Europa	central	és	on	s’han	 trobat	 la	major	part	de	
malalties	 esquelètiques	 lligades	 a	 una	 utilització	 excessivament	 intensiva	 i	 irracional	 d’aquests	 animals	
(Driesch	1989;	Siegel	1976).	En	aquests	 treballs	es	van	documentar	patologies	en	els	ossos	del	carp	 i	
tars	(èparvin),	en	les	falanges	(exostosis	i	artrosis),	a	les	vèrtebres	cervicals	i	lumbar14	(artrosi	i	exostosi)	i	
al	crani	(acció	de	l’arnes	sobre	les	dents	i	mandíbula).	En	canvi,	no	hi	havia	cap	referència	explicita	ni	als	
metatarsos	i	metacarps,	ni	a	cap	altre	os	llarg.	Segons	Van	Neer	(1993)	actualment	les	dades	biomètriques	
aïllades	no	permeten	establir	uns	criteris	diagnòstics	clars	de	l’acció	de	la	tracció	sobre	l’esquelet,	serà	el	
context,	la	presència	d’elements	de	govern	del	cavall	o	d’elements	associats	al	carro	o	al	treball	de	camp	
(arada)	els	que	poden	aportar	de	dades	més	fidedignes	sobre	aquest	aspecte.	En	tot	cas,	el	calcul	teòric	
de	la	capacitat	de	càrrega	dels	cavalls	de	Vilars	(veure	Annex	IV)	ens	dona	una	idea	de	les	tasques	a	les	
que	podrien	haver	estat	destinats.	Per	exemple	aquest	individu	en	concret	podria	suportar	fins	a	96,25	kg	
de	pes	al	pas	i	60,16	al	trot.	Les	dades	extretes	a	partir	de	dos	individus	més	ofereixen	uns	resultats	molt	
homogenis	amb	una	capacitat	de	càrrega	mitjana	de	95,3	Kg.	al	pas	i	67	Kg.	al	trot	per	als	cavalls	de	Vilars.	
Aquestes	dades	poden	ser	molt	útils	a	 l’hora	de	valorar	 la	funcionalitat	dels	animals,	 ja	que	ens	permet	
afirmar	que	el	seu	esquelet	seria	poc	resistent	als	pesos	i	les	forces	que	superessin	els	95	Kg;	una	fatiga	
incrementada	en	el	moment	que	hagués	de	transportar	al	tort	a	un	genet	de	més	de	67	kg.	Això	no	exclou	
el	poguessin	esser	muntats	o	que	no	fossin	aptes	per	al	transport	lleuger	o	per	la	munta	“esportiva”	en	les	
zones	properes	al	jaciment.	Però	si	tenim	en	compte	que	la	capacitat	de	càrrega	d’un	animal	mostra	en	
definitiva,	la	capacitat	del	seu	esquelet	a	resistir	les	forces	i	pressions	que	actuen	sobre	ell,	això	implica	
que	probablement	si	haguessin	estat	emprats	habitualment	per	a	la	munta	o	la	carrega	s’haurien	manifestat	
ràpidament	aquestes	sobrecàrregues	en	l’esquelet.	En	canvi,	l’individu	de	la	Pedrera	amb	unes	dimensions	
superiors,	una	conformació	morfològica	menys	gràcil	 respecte	als	 individus	de	Vilars	 i	una	capacitat	de	

14. Les patologies a les vèrtebres toràciques i lumbars s’han atribuït a l’acció de la munta sobre l’esquelet (p.e: Müller 1985; Bököny 1974, 290-292; 
Driesch 1989, 649).
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8.6 - A dalt, diagrama de dispersió elaborat en base a les mesures de longitud i d’amplada del metacarp III. A baix, diagrama de dispersió 
elaborat en base a les mesures de longitud i d’amplada de la falange I. 

8.6 - A dalt, diagrama de dispersió elaborat en base a les mesures de longitud i d’amplada del metacarp III. A baix, diagrama de dispersió
elaborat en base a les mesures de longitud i d’amplada de la falange I.
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càrrega	de	107	kg	de	pes	al	pas	i	67	Kg.	al	trot,	 li	conferiria	un	esquelet	més	resistent	als	efectes	de	la	
munta	i/o	el	tir.	En	definitiva,	en	aquest	individu	els	trets	patològics	es	manifestarien	amb	posterioritat	i	de	
manera	menys	severa,	fent-lo	més	apte	per	a	la	munta.
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Mesures del Metacarp III
1 3 4 5 6

Equus	hemionus	onager	(Eisenmann,	1986) 212 25,9 21,1 43,2 27,1
Equus	asinus	(Eisenmann,	1986) 181,9 24,6 19,3 38,3 24,4

Equus	caballus	tir	(Eisenmann,	1986) 268,2 44,8 32,1 65,7 40,6
Equus	caballus	(ponies)	(Eisenmann,	1986) 164,5 25,5 18,3 36,1 24

Equus	przewalskii	(Eisenmann,	1986) 214,6 31,3 23,6 47,8 29,7
Equus	hydruntinus	(Eisenmann,	1986) 212,8 28 23,2 42 28,2

Lattes	híbrid	(Equus	4)	(Valenzuela	2003) 196,5 29,5 20,6 41,9 25,9
T.258-6	ase	(Amphipolis)	(Malama	i	Gardeisen	2005) 159 22,7 17,6 34,9 21,9
T.258-5	ase	(Amphipolis)	(Malama	i	Gardeisen	2005) 161 23,3 16 33,5 21,3

Equus Vilars III (UE 7078) (Arbeca) (Nieto 2012, tesi) 208 29,9  44,4 34,9
EqcaNecròpolis	de	la	Pedrera	(Vallfogona	de	Balaguer)	(Nieto	2008) 230,6 34,95  46,8  

Equus	La	Rosella	(Tàrrega)	(Nieto	2012,tesi) 181,03 28  38 24
Eqca	La	Regenta	(Borriana)	(Sarrión	2003) 215 32,8  36,6  

Fig. 8.7 - A dalt, diagrama de Simpson mostrant les diferències esquelètiques a partir d’un metacarp III d’èquid de Vilars. S’han pres com 
a mesures estàndards les d’un Equus hemionus onager (Eisenmann, 1986). La taula presenta les mesures de les tíbies dels diferents èquids 

utilitzades per a l’elaboració del diagrama de Simpson.
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Per	conloure	aquest	aparat	només	dir	que	tot	i	que	l’ampliació	de	l’epifisi	distal	del	metacarp15	es	considera,	
en	els	bous,	una	patologia	clarament	lligada	a	la	tracció	(p.e:	Van	Neer	1993,	38),	podria	no	esser	un	criteri	
tant	evident	en	el	cas	dels	èquids.	A	més	també	podria	tractar-se	d’unes	característiques	morfoesquelètiques	
específiques	d’aquest	individu	en	concret.	En	tot	cas	la	fortalesa	el	fet	que	la	fortalesa	dels	Vilars	no	hagi	
proporcionat	gaires	evidencies	directes	sobre	l’us	de	l’energia	d’aquest	animal,	si	bé	sabem	que	els	munten	
per	la	troballa	d’arnesos	i	frens	en	altres	jaciments	propers	(p.e:	a	la	Pedrera	(Vallfogona	de	Balaguer)	i	Tossal	
de	les	Tenalles	(Sidamon)),	ens	obliga	a	esser	prudents	a	l’hora	d’atribuir	aquest	tret	biomètric	destacat	
a	 l’engruiximent	 causat	 per	 un	 sobre	 esforç	 de	 l’animal.	 En	 tot	 cas	 volem	deixar	 constància	 d’aquesta	
evidència	per	si	en	un	futur	més	dades	similars	permeten	demostrar	o	desestimar	aquesta	possibilitat.

8.3 La talla dels ovicàprids
El	càlcul	de	l’alçada	de	la	creu	per	l’ovella	(fig.	8.8)	dibuixava	una	forquilla	que	anava	dels	51,1	als	62,4	cm.	
Aquest	ultim	individu	de	gran	talla	correspondria	molt	probablement	a	un	mascle.	Els	caprins	presentaven	
una	talla	major,	a	nivell	global,	amb	una	forquilla	que	anava	dels	55,4	a	59,3	cm.	La	taula	inferior	mostra	
totes	ls	mesures	disponibles	de	Vilars	recollint,	a	més,	les	del	treballs	anteriors	(Miró	1992).

Schramm 1967 (per CAHI)

Teichert 1973 (per OVAR) Alçada de la creu

Jaciment periode fase UE espècie Os GL coeficient  mm cm  m Biblio

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - CAHI HU 146 3,86 563,6 56,4 0,56 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - CAHI RA 149,5 3,98 595,0 59,5 0,60 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - CAHI MC 104 5,7 592,8 59,3 0,59 Miró	1992

Vilars Ep. Ibèrica Vilars IIb  - CAHI MT 104,6 5,3 554,4 55,4 0,55 Nieto 2012

Vilars Ibèric	antic Vilars	II 4827 OVAR MC 107,3 4,89 524,7 52,5 0,52 Nieto	2010

Vilars Ibèric	antic Vilars	II 5018 OVAR MC 104,6 4,89 511,5 51,1 0,51 Nieto	2010

Vilars Ibèric	antic Vilars	II 4827 OVAR MT 116,4 4,54 528,5 52,8 0,53 Nieto	2010

Vilars Ibèric	antic Vilars	II 4827 OVAR MT 116,6 4,54 529,4 52,9 0,53 Nieto	2010

Vilars Ibèric	antic Vilars	II 6236 OVAR MT 125,8 4,54 571,1 57,1 0,57 Nieto	2010

Vilars Ibèric	antic Vilars	II 6280 OVAR MT 122,6 4,54 556,6 55,7 0,56 Nieto	2010

Vilars Ibèric	ple Vilars	III 7086 OVAR HU 145,7 4,28 623,6 62,4 0,62 Nieto	2010

Vilars Ibèric	ple Vilars	III 7053 OVAR MT 116 4,54 526,6 52,7 0,53 Nieto	2010

Vilars Ibèric	ple Vilars	III 7060 OVAR RA 135,3 4,02 543,9 54,4 0,54 Nieto	2010

Vilars Iera	edat	ferro Vilars	Ia 4522 OVAR FE 154 3,53 543,6 54,4 0,54 Nieto	2010

Vilars Iera	edat	ferro Vilars	Ia 4522 OVAR HU 127,2 4,28 544,4 54,4 0,54 Nieto	2010

Vilars Iera	edat	ferro Vilars	Ia 4522 OVAR TI 186,9 3,01 562,6 56,3 0,56 Nieto	2010

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR MC 108 4,89 528,1 52,8 0,53 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR CAL 42,5 11,4 484,5 48,5 0,48 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR CAL 51 11,4 581,4 58,1 0,58 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR CAL 50 11,4 570,0 57,0 0,57 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR AST 24,5 22,7 556,2 55,6 0,56 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR AST 24 22,7 544,8 54,5 0,54 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR AST 23 22,7 522,1 52,2 0,52 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR AST 24,5 22,7 556,2 55,6 0,56 Miró	1992

Vilars Ep.	Ibèrica  -  - OVAR MT 124,5 4,54 565,2 56,5 0,57 Miró	1992

Fig. 8.8 - Taula amb dades biomètriques extretes de les restes d’ovicàprid del jaciment dels Vilars amb les seves respectives 
alçades de la creu.

Tal	i	com	mostra	el	diagrama	de	caixes	(fig.	8.9)	les	cabres	presentaven	una	mitjana	superior	en	tot	moment	
a	la	de	les	ovelles.	En	aques	cas	les	poques	mesures	disponibles	(totes	elles	de	la	fase	Vilars	II)	no	han	
permes	 fer	un	estudi	més	acurat	de	 l’evolució	de	 la	 talla	d’aquesta	espècie.	En	canvi,	per	a	 les	ovelles	

15. La pressió continuada, fruit del sobre esforç, sobre les articulacions distals de l’animal solen provocar una engruiximent sobre els metapodes i 
les falanges. En alguns casos (quan no està acompanyada d’exostosi) aquesta deformació és només constatables a nivell biomètric. 
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disposem	d’un	corpus	de	mesures	força	ampli	per	fases.	El	diagrama	de	caixes	ha	evidenciat	que	la	mitja	es	
manté	molt	estable	al	llarg	de	les	tres	fases	estudiades.	Un	nombre	més	baix	de	restes	per	a	la	primera	edat	
del	ferro	mostra	un	grup	molt	homogèni	en	aquest	moment.	En	canvi	l’Ibèric	antic	i	ple	ja	mostra	una	major	
variabilitat	de	la	talla,	però	presentant	tant	mateix	un	grup	força	homogèni.	La	desviació	estàndar	mostra	
la	presència	puntual	d’algun	individu	que	escapa	a	la	talla	habitual	del	moment.	Aquests	constituirien	els	
mascles	i/o	les	femelles	més	petites.	Podem	dir	que	més	del	50%	dels	animals	de	la	fase	Vilars	II	estarien	
entre	52,7	 i	els	56,5	cm	d’alçada	de	 la	creu,	evidenciant	en	alguns	casos	talles	més	petites	respecte	al	
període	precedent.	En	canvi,	i	a	diferència	de	les	fases	anteriors,	Vilars	III	mostra	una	major	heterogeneitat	
que	pot	estar	influenciada	pel	baix	nombre	de	restes	mesurades	(NR=3).	En	aquest	cas	dins	de	la	caixa	
s’inclou	un	gran	mascle	d’uns	62	cm	d’alçada	de	la	creu	i	dos	individus	més	petits	d’	entre	els	52	i	54	cm	
de	talla,	que	correspondrien	molt	probablement	a	dos	femelles.	Per	tant,	en	aquest	sentit	la	fase	de	l’ibèric	
ple	no	queda	ben	documentada,	tant	pel	baix	volum	de	mostra	com	per	la	manca	d’efectius	mesurables.

•	La talla de les ovelles

La	comparació	dels	resultats	biomètrics	de	Vilars	amb	els	d’altres	jaciments	de	la	plana	occidental	catalana	
(fig.	8.9),	ha	permes	constatar,	per	a	l’ovella16,	que	la	mitjana	(54,8	cm)	es	manté	pràcticament	intacta	al	llarg	
de	la	seqüència	cronològica	que	va	des	del	Bronze	Final	fins	a	Epoca	Ibèrica.	Només	Tossal	del	Molinet	
(el	Poal,	Pla	d’Urgell)	sembla	escapar-se	a	la	tendència	anteriorment	descrita.	Tant	en	la	fase	corresponent	
a	la	primera	edat	del	ferro	com	en	la	de	l’Ibèric	antic	els	seus	individus	presenten	talles	significativament	
superiors	a	les	de	resta	de	jaciments	de	la	plana,	amb	una	mitja	58,3	cm	per	a	la	primera	edat	del	ferro	i	
59,5	cm	per	a	l’ibèric	antic.	Aquesta	diferència	significativa	de	la	talla	podria	estar	relacionada	amb	el	tipus	
d’economia	d’aquest	jaciment.	En	aquest	sentit	el	fet	que	els	ovicaprins	suposin	més	del	70%	de	la	cabana	
animal	(Gomez	2000,	168)	podria	correspondre	a	un	perfil	descrit	per	Halstead	(1996)	com	el	de	pastors 
sedentaris17.	Aquests	tipus	de	comunitats	centren	la	seva	economia	en	l’explotació	intensiva	dels	ovicàprids,	
i	per	tant	s’hauria	preocupat	més	per	la	selecció	i	encreuament	dels	millors	exemplars	per	obtenir	un	major	
rendiment	i	productivitat	dels	animals.	Això	te	molt	sentit	si	tenim	en	compte	que	els	recursos	animals	serien	
la	base	de	la	seva	economia	i	la	font	de	la	seva	riquesa.	En	aquest	sentit,	tant	Vilars	com	els	altres	jaciments	
no	semblen	mostrar	una	preocupació	expressa	per	la	millora	de	les	seves	espècies,	la	forta	homogeneïtat	
que	presenta	aquesta	espècie	al	llarg	de	tots	aquests	períodes	evidencia	d’una	banda	l’hermetisme	de	la	
plana	respecte	a	possibles	influxos	externs	que	aportessin	millores	zootècniques	o	races	de	talla	major,	
almenys	fins	a	l’Ibèric	ple.	La	major	talla	de	Tossal	del	Molinet	caldria	doncs	explicar-la	en	clau	autoctonista	
i	en	base	a	un	model	d’explotació	econòmic	concret	que	hauria	afavorit	la	millora	de	l’espècie	per	qüestions	
purament	funcionals	i/o	subsistencials.	
En	definitiva,	a	part	de	 l’evolució	del	 format	dels	animals,	a	partir	de	 la	 talla	 també	es	desprenen	altres	
dades	d’interès	pel	que	fa	a	la	plana.	El	fet	de	trobar	un	jaciment	amb	una	diferencia	de	talla	tant	diferent	
a	 la	 resta	suggereix	 la	coexistència	d’assentaments	amb	una	economia	pastoral,	ben	diferenciada	dels	
jaciments	fortificats	en	que	la	gestió	ramadera	esdevé	un	complement	a	la	dieta	que	no	mereix	una	atenció	
específica	més	enllà	l’obtenció	i	manteniment	de	les	especies	per	al	consum	periòdic.	Malauradament	les	
dades	disponibles	per	a	la	plana	només	permeten	hipotetitzar	a	l’espera	d’un	major	nombre	de	dades	que	
ajudin	a	perfilar	amb	major	precisió	aquestes	diferències	que	hem	pogut	constatar.

Si	ampliem	el	marc	comparatiu	més	enllà	de	la	plana	(fig.	8.10,	gràfica	superior),	el	primer	que	s’observa	
a	grans	trets	és	que	els	animals	de	la	fortalesa	dels	Vilars	es	troben	en	tot	moment	per	sota	de	les	talles	
dels	 jaciments	veïns	tant	de	 la	zona	del	país	Valencià,	com	de	 la	costa	catalana	 i	Castella	 i	Lleó	 i	País	
Basc.	Només	hi	ha	una	excepció	que	l’iguala	en	el	cas	d’Alorda	Parck,	que	presenta	excatament	la	mateixa	
mitjana.	Respecte	a	 les	similituds	d’aquests	dos	 jaciments	només	volem	deixar	constancia	que	va	més	
enllà	de	la	talla	dels	animals,	ja	que	la	fase	Vilars	III	presentava	exactament	el	mateix	model	de	gestió	i	
aprofitament	dels	ovicaprin4s	i	la	mateixa	proporció	i	composició	de	la	cabana	animal	domèstica.
Sembla	que	la	major	homogeneïtat	de	la	plana	respecte	a	altres	territoris	és	un	tret	distintiu	i	característic	
d’aquest	 territori,	 ja	que	com	mostra	el	 diagrama	de	caixes	 la	 resta	de	 jaciments	 comparats	presenten	
espectres	 i	 perfils	 de	 talla	molt	menys	 compactes	 i	 diversos.	Cal	 advertir	 però	 que	 cal	 prendre	 alguns	
d’aquests	resultats	amb	cautela	ja	que,	per	exemple,	tant	Fonteta	com	Villares	i	los	Castros	de	Larsa	no	
disposen	d’un	màxim	de	4	mesures.	Però	és	 interessant	constatar	amb	tant	poques	dades	 l’alt	grau	de	
variabilitat	que	presenten	en	contrast	amb	la	plana.	

16. Aquesta comparativa no s’ha pogut dur a terme per als caprins ja que no es disposen de suficients dades biomètriques a la plana occidental, caldrà 
esperar en un futur a disposar de més dades per a poder efectuar aquest anàlisi.

17. Aquest model ha estat definit a partir d’estudis etnogràfics actuals, on els pastors cuiden ramats de cabres i ovelles aprofitant la relativa abundància 
de pastures en àrees marginals. En elles l’explotació dels productes en vida de l’animal esdevenen els recursos més preuats en l’economia de la 
comunitat.
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Fig. 8.8 - A la part superior, diagrama de caixes amb els valors de l’alçada de la creu dels ovicàprids de Vilars per períodes.
A la part inferior, diagrama de caixes amb els valors d’alçada de la creu de les ovelles procedents de diferents jaciments

de la plana occidental catalana. 
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Naturalment	caldrà	esperar	a	disposar	d’un	major	volum	de	dades	que	confirmin	aquesta	tendència,	ja	que	
aquesta	homogeneitat	de	la	plana	podria	tractar-se	d’una	il·lusió	crada	per	una	manca	de	registre.

•	La talla de les cabres

Les	poques	dades	disponibles	de	Vilars	no	han	permès	veure	 l’evolució	diacrònica	de	 la	 talla	d’aquest	
animal,	tal	i	com	si	que	havíem	pogut	fer	amb	les	ovelles.	De	la	mateixa	manera	la	major	part	de	les	dades	
disponibles	d’altres	jaciment	corresponen	majoritàriament	a	l’ibèric	ple	de	manera	que	no	tenim	suficients	
dades	contemporànies	de	la	fase	Vilars	II.
La	disponibilitat	de	mesures	de	cabra	és	sifnificativament	inferior	respecte	a	l’ovella18.	A	Vilars	en	concret	
només	disposem	de	quatre	mesures,	totes	elles	corresponents	a	la	fase	Vilars	II.	Totes	presenten	un	perfil	
força	homogèni	que	defineix	una	mitja	d’uns	56,7	cm	d’alçada	de	la	creu	(veure	fig.	8.9	superior).	Les	dades	
procedents de la plana occidental són també molt escadusseres i només han permes establir comparacions 
amb	el	jaciment	de	Minferri	(Bronze	Mitjà)19	(Gómez	2000).	L’únic	que	podem	dir	al	respecte	és	que	sembla	
dibuixar-se	una	 tendència	decreixent	de	 la	 talla	amb	una	mitjana	de	61	cm	per	al	Bronze	mitjà	que	es	
redueix	fins	als	56,7	cm	durant	la	fase	de	l’ibèric	antic	a	la	plana.	Naturalment	aquests	resultats	no	es	poden	
prendre	al	peu	de	la	lletra,	ja	que	per	exemple	en	el	cas	de	Minferri	les	restes	procedeixen	d’un	conjunt	
d’ofrenes	funeràries	dipositades	dins	d’una	mateixa	sitja	(SJ-88)	i	per	tant	podrien	correspondre	a	individus	
de	talla	major	especialment	seleccionats	com	a	tribut	al	mort.	D’altra	banda,	el	buit	que	suposa	la	manca	de	
dades	per	al	bronze	final	i	la	primera	edat	del	ferro	desestabilitza	el	discurs	i	ens	impedeix	tenir	una	visió	
global	dels	canvis	que	s’haurien	pogut	produir	en	el	format	d’aquesta	espècie,	fruit	dels	canvis	economico-
socials	que	s’esdevenen	a	la	plana	durant	el	bronze.
A	 nivell	 més	 global	 la	mitja	 de	 les	 cabres	 de	 Vilars	 es	 correspon	 perfectament	 amb	 la	 dels	 jaciments	
indigenes	de	la	zona	del	país	Valencia	(fig.	8.10	inferior),	que	presenten	forquilles	que	van	dels	50	als	60	
cm	(Iborra	2004,	332).	Tanmateix	en	aquesta	zona	sembla	que	és	produeix	un	progressiu	augment	de	la	
talla	des	del	bronze	final	fins	a	l’ibèric	final,	cosa	que	no	hem	pogut	constatar	en	el	cas	de	Vilars	segurament	
per	manca	de	dades.	El	que	si	que	es	veu	clarament	és	que	la	mitjana	de	Vilars	II	supera	amb	escreix	
les	estimades	per	a	les	cabres	de	la	costa	catalana	durant	l’ibèric	ple,	així	com	la	dels	diversos	jaciments	
Valencians.	Suposen	una	excepció	els	jaciments	d’Alorda	Park	i	Puntal	dels	Llops	que	són	els	únics	que	
presenten talles superiors a les nostres.

8.4 La talla del bovins
Aquesta	espècie	ocupa	el	tercer	lloc	en	importància	dins	la	cabana	domèstica	de	Vilars.	L’estudi	biomètric	
queda	però	molt	limitat	a	causa	de	la	manca	de	mesures.	S’ha	inclòs	en	aquest	apartat	perquè	disposàvem	
del	mínim	fixat	en	dos	mesures,	però	evidentment	els	resultats	que	puguem	obtenir	són	merament	indicatius	
i	sobretot	tenen	per	objectiu	nodrir	i	ampliar	el	registre	biomètric	d’aquesta	espècie.	
Els	dos	ossos	que	van	permetre	estimar	l’alçada	de	la	creu	eren	un	radi	i	un	metatars	pertanyents	a	la	fase	
Vilars	II	i	Vilars	III	respectivament.	La	migradesa	de	la	mostra	impedeix	fer	una	valoració	del	format	d’aquest	
animals	tant	a	nivell	global,	com	diacrònic.	Tanmateix	volíem	veure	com	aquests	individus	es	relacionaven	
amb	els	d’altres	jaciments	contemporanis	per	valorar,	almenys,	si	s’incloïen	o	no	dins	els	paràmetres	de	
talla	fixats	per	a	la	protohistòrica	en	la	resta	dels	territoris.
El	primer	que	cal	destacar	és	que	l’individu	de	la	fase	Vilars	II	presenta	un	format	bastant	superior	al	de	
la	mitja	de	la	resta	de	jaciments.	Es	podria	tractar	d’un	individu	castrat	o	bé	d’un	mascle	de	talla	gran.	En	
canvi,	 l’individu	de	Vilars	III	evidencia	una	talla	significativament	menor	respecte	a	 la	de	la	fase	anterior	
(veure	fig	8.11).	
De	la	plana	occidental	només	disposem	de	dades	procedents	del	jaciment	de	Minferri	(Gómez	2000),	que	
semblen	suggerir	una	tendència	vers	un	augment	de	la	talla	durant	l’època	ibèrica.	Tanmateix	cal	prendre	
amb	reserves	aquests	resultats	ja	que	de	Minferri	només	disposem	de	tres	mesures	de	vaca	que	no	tenen	
perquè	esser	representatives	de	la	talla	global	de	la	cabana	bovina.	El	mateix	diem	de	Vilars	que	amb	dos	
mesures	només	ens	permeten	apuntar	que	durant	la	fase	Vilars	II	(ibèric	antic)	hi	han	bovins	de	talles	força	
més	grans	a	la	mitja	habitual	i	que	podrien	esser	més	eficaços	en	els	treballs	agrícoles.
La	talla	de	l’individu	de	Vilars	II	(ibèric	antic)	queda	per	sobre	de	la	majoria	de	jaciments	ibèrics	de	la	costa	
18. Ja d’entrada sol ser una espècie molt menys representada que l’ovella en els jaciments estudiats. La fragmentació de les restes degut a que es 
tracta de restes de consum fa tota la resta.

19. Aquest és un camp de sitges d’unes 10 hectàrees de superfície de les quals se n’han excavat unes 2,5. És una habitat de cabanes disperses situades 
en un altiplà al·luvial.
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Fig. 8.9 - Diagrames de Caixes on es compara l'alçada de la creu de les ovelles (a dalt) i cabres (a baix) de Vilars amb la d'altres 
jaciments dels territoris veïns.
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8.4 La talla del bovins
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Fig. 8.10. A dalt,  diagrama de caixes amb els valors de l'alçada de la creu dels ovicàprids de Vilars per períodes. A baix, representació gràfica
de les talla dels dos bovins de Vilars que han permès establir l'alçada de la creu.
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catalana	i	dels	jaciments	recopilats	del	País	Valencià,	Navarra	i	França	(veure	fig.	8.11	superior).	En	canvi	
l’individu	de	Vilars	III	(Ibèric	ple)	presenta	una	talla	inferior	respecte	als	individus	de	Navarra	i	França,	però	
restaria	dins	les	forquilles	establertes	per	als	individus	del	país	valencià	i	la	costa	catalana,	exceptuant	les	
dos	talles	de	Turó	Font	de	la	Canya	i	Alorda	Parck	que	presenten	talles	significativament	superiors	durant	
l’ibèric	ple.

Les	poques	dades	disponibles	han	fet	impossible	detectar	la	presència	d’animals	castrats	amb	seguretat,	si	
bé	l’individu	de	Vilars	II	presenta	una	talla	força	gran	que	podria	suggerir-ne	la	presència.	La	fragmentació	
de	la	mostra	ens	ha	impedit	disposar	de	mesures	de	longitud	dels	ossos	de	manera	que	el	calcul	de	l’index	
de	 robustesa	no	ha	estat	possible.	Tot	 i	 que	 tenim	diverses	 falanges	senceres,	amb	 totes	 les	mesures	
possibles,	aquestes	no	s’han	utilitzat	per	analitzar	la	morfologia	dels	animals,	degut	dificultat	de	distinció	
entre	falanges	anteriors/posteriors	i	a	la	detecció	de	diversos	individus	amb	patologies	vinculades	al	sobre	
esforç	(veure	fig.	5.90,	p.	507)	que	podrien	alterar	la	talla	real	de	l’animal	sobrereprsentant	les	mides	de	l’os.

8.5 La talla dels lagomorfs
L’estudi	 biomètric	 ha	 permes	 en	 primer	 lloc	 corrovorar	 que	 la	 major	 part	 de	 les	 restes	 determinades	
morfologicament	com	a	Oryctolagus	cuniculus	efectivament	se	situaven	dins	de	la	forquilla	establerta	per	
aquesta	espècie	(veure	fig.	8.12).	Tant	el	radi	com	a	tíbia,	que	són	els	ossos	més	nombrosos	i	els	que	han	
permès	prendre	un	major	nombre	de	mesures	(veure	fig.	46	i	47	annex	VII).	Els	radis	de	Vilars	presenten	una	
estructura	molt	homogènia	respecte	als	altres	individus	comparts	sense	poder-se	establir	grans	diferències.	
En	canvi,	la	tíbia	ja	presenenta	una	major	variabilitat	entre	espècies.	La	mitja	de	Vilars	es	més	propera	als	
individus	de	Castell	Formís	(Cortes	et	al.	1985),	que	corresponen	a	la	subespècie	O.	cuniculus	Huxley20,	i	
als	individus	actuals	dels	sud	de	França	(Marfà	2009).	

20. Aquesta subespècie es considera l’agrotip salvatge dels conills domèstics actuals. Actualment existeix només a Espanya, Portugal i en algunes 
illes de la Mediterrània. Tota la resta de conills salvatges d’Europa pertanyen a la subespècie Oryctolagus cuniculus cuniculus i descendirien dels 
conills semidomèstics introduïts pels romans. Aquest segon conill caldria esser considerat segons Fitter (1959) com a retornat a l’estat salvatge. 
La diferenciació entre aquestes dos subespècies s’ha confirmat a partir d’estudis morfomètrics i d’ADN. El O. c Huxleyi es lleugerament més petit 
(1kg.) que el O. c. ccuniculus (2 kg.) molt més difós per Europa.
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8.11 - A dalt,  diagrama de caixes amb els valors de longitud màxima del radi dels lagomorfs de Vilars. A baix, diagrama de caixes amb 
els valors de longitud màxima de la tíbia. 

8.12 - A dalt, diagrama de caixes amb els valors de longitud màxima del radi dels lagomorfs de Vilars. A baix, diagrama de caixes amb
els valors de longitud màxima de la tíbia.



9 Recapitulació i discussió dels resultats ............................................................p.717
9.1 La contribució dels indicadors faunístics en l’estudi de les societats complexes: l’exemple de la plana occidental 
catalana ...........................................................................................................................................................................................p.717

9.2 Conclusions ..............................................................................................................................................................................p.738

Capítol 9



718

9.1 La contribució dels indicadors faunístics en l’estudi de les societats del passat: l’exemple de la plana occidental catalana

9 Recapitulació i discussió dels resultats
9.1 La contribució dels indicadors faunístics en l’estudi de les 
societats del passat: l’exemple de la plana occidental catalana 
L’estudi de la interacció entre l’ésser humà i els animals en les societats complexes pot contribuir a resoldre 
les preguntes que ens fem sobre els aspectes de la vida econòmica i social de les mateixes. Tant la 
investigació arqueozoològica, com la historiogràfica, antropològica i etnogràfica, han posat de manifest 
la gran variabilitat, en l’espai i en el temps, de pobles que utilitzen els animals per a generar excedent 
econòmic, per establir diferenciació d’estatus dins les societats i per crear un significat simbòlic a través 
de sacrificis, ofrenes i festes (De France 2009). De vegades, el registre mostra certs gestos que permeten 
transcendir una visió, molts cops, excessivament productivista en que l’animal es percep com un objecte 
passiu o un producte de consum. La interacció entre les persones i el món animal és molt complexa i està 
plena de matisos culturals, socials, ecològics i econòmics que poden haver creat infinitat de percepcions i 
valoracions dels animals. El que sí que tenen en comú totes les cultures, actuals o passades, és l’existència 
d’una relació diària i estreta entre les comunitats humanes i les animals. Aquesta situació tant quotidiana 
hauria donat lloc, en alguns casos, a un seguit de relacions que quedarien plasmades en el registre en 
forma de gestos que es podrien considerar afectius. 
Els processos de complexificació de les societats del passat poden haver quedat plasmats tant en la gestió 
com en la percepció i ús d’algunes espècies de manera que el present treball s’ha centrat tant en la vessat 
econòmica com en la simbòlica per a oferir un estudi més integrat de dos móns (el material i el simbòlic) 
que en el fons estan molt interrelacionats i que es retroalimenten mútuament. 

Els objectius principals s’han centrat en la caracterització del model de producció ramadera, passant per 
les pautes de consum alimentari i per les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars. Tenint en compte que 
el present estudi s’emmarca dins d’un projecte d’abast més ampli, anomenat de l’aldea a la civitas, centrat 
en l’estudi de l’origen i formació de les societats complexes a la zona, pretenem aportar noves dades i 
indicadors que ajudin a perfilar el model proposat per a la plana. Tot i que el marc cronològic s’ha centrat 
en la Primera Edat del Ferro i Època Ibèrica, el discurs global també introduïra les dades del període del 
Bronze Final, ja que en realitat és en aquest moment en que el registre arqueològic posa de manifest tot un 
seguit de canvis que mostren un prematur i progressiu procés de complexificació de les estructures socials, 
polítiques, culturals, territorials i econòmiques, de les comunitats de la plana occidental; uns canvis que 
culminarien amb l’aparició de la societat Ileregeta. 
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Els treballs que durant els últims anys han centrat els seus esforços en l’estudi de les comunitats 
protohistòriques de la plana han acabat cristal·litzant en dues línies interpretatives que presenten certes 
divergències a l’hora de definir i caracteritzar els processos de formació, evolució i consolidació de les 
societats complexes d’aquesta zona.

1. En primer lloc, tenim la que planteja la possible existència de cabdillatges incipients, ja durant la 
Primera Edat del Ferro. La progressiva fortificació dels assentaments, l’aparició de fortaleses com 
la dels Vilars (Arbeca), la reestructuració del poblament i l’existència de pràctiques rituals singulars, 
s’han considerat possibles indicadors de l’accentuació d’un procés evolutiu que tendiria a una 
progressiva jerarquització o estratificació social (GIP 2003, 256). En definitiva, en aquest primera 
línia interpretativa es percep la Primera Edat del Ferro i l’Ibèric Antic com un procés progressiu de 
consolidació dels cabdillatges i grups aristocràtics emergents (p.e: Junyent 1976; Junyent 1986; 
Junyent 1979; Junyent i Pérez 2003; Alonso et al. 1994/96; López 2000, GIP 2003, etc), entenent 
com a tals, aquelles formes polítiques de poder i coerció que precedirien l’aparició de l’estat arcaic 
ilerget. Aquest moment correspondria als tres segles anteriors a l’època ibèrica i durant la seva etapa 
antiga. En aquest moment el territori estaria articulat per una societat composta per personatges 
de rang i que exercien un poder, juntament amb els seus propers, al front de poderosos llinatges 
que emergeixen del registre arqueològic en forma d’elements com l’estela de Preixana, les tombes 
aristocràtiques de la necròpolis de la Pedrera i poblats fortificats plenament assentats en el territori 
(com és el cas de Vilars).

2. La segona línia interpretativa no tan sols rebat el concepte d’Estat Ilerget sinó que ofereix una 
altra perspectiva de la situació politicosocial imperant durant la Primera Edat del Ferro i el Període 
ibèric. En aquest cas interpreten aquests dos períodes (p.e: Bermúdez 2010, 47) com un moment en 
que encara no hi hauria ni el volum demogràfic ni el grau d’estructuració interna (ja que no perceben 
una estratificació dels assentaments) necessaris per a la conformació d’una estructura de poder 
unitària per a tot el territori . En base al model dinàmic desenvolupat per Joyce Marcus (1988), Joan 
Sanmartí va suggerir l’escassa probabilitat de que el món ibèric passés directament d’un sistema 
de cabdillatges a l’estatal. En aquest sentit l’autor proposava un estadi intermedi, en que un o més 
d’aquests cabdills ampliarien els seus territoris en detriment dels seus veïns, generant unitats de 
major extensió respecte als estats que es coneixen en el s. III aC (Sanmartí 2001). En aquesta línia, 
Xavier Bermúdez (2005) proposa una evolució de l’estructuració del territori al llarg de l’època ibèrica 
en tres fases: 1) l’ibèric Antic, en que hi hauria una continuïtat respecte el període precedent en que 
no hi hauria diferències entre poblats i en aquest sentit l’autor veu una organització de tipus tribal; 
2) l’Ibèric Ple com el moment en que es consolidaria la jerarquització de la societat i dels jaciments, 
plasmada amb l’aparició de nuclis que actuarien com a capitals de petits territoris i una organització 
social basada en un cabdillatge complex, amb paraules de l’autor “salvando el artificioso término 
de protoestado” (Bermúdez 2005, 580); 3) l’arribada de Roma i la fi de l’estructuració indígena del 
territori. En definitiva, aquesta segona línia no només planteja la possibilitat de que durant l’Ibèric 
Ple l’ètnia ilergeta no es correspongués amb una política unitària, sinó que potser caldria pensar 
en diversos territoris autònoms amb els seus respectius centres de poder. En un aprofundit treball 
sobre l’arqueologia del paisatge de la zona de l’Urgell, l’autor va més enllà dient que en època plena 
s’identifiquen assentaments articulats entre ells i acotats en tres zones: grup Noguera Ribagorçana-
Segre, grup de les Garrigues i grup Urgell nord-Noguera (Bermúdez 2010, 46).

En resum, sembla que l’únic que s’accepta de manera generalitzada és la suau transició de la Primera 
Edat del Ferro a l’Ibèric Antic a través de la perduració de nombrosos elements ja presents en l’últim tram 
del període del Bronze. Les mancances que hi ha actualment en el coneixement del pas de la Primera 
Edat del Ferro a l’Època Ibèrica (sobretot del període Ibèric Antic), a la zona, va ser un dels motius que 
ens va impulsar a traslladar els esforços en l’estudi d’aquest període. En aquest sentit, vam pensar que el 
registre faunístic podia aportar dades que ajudessin a qüestionar i/o reforçar alguna de les hipòtesis o línies 
explicatives esbossades anteriorment. 
El treball s’ha basat tant en l’estudi de les deixalles de consum, com en les de caràcter no subsistencial, 
procedents de la fortalesa dels Vilars (Arbeca). El treball també ha aportat les primeres dades 
arqueozoològiques de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer) i la recopilació dels treballs 
preexistents sobre altres jaciments de la zona. A partir d’aquí, han anat sorgint tot un seguit de preguntes 
que, en definitiva, són les que han articulat la discussió dels resultats:
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• En quin moment podem parlar de l'aparició dels cabdillatges?
• En quin moment cal situar l'eclosió de l'Estat Ilerget? O més ben dit podem parlar de l'existència 
d'un Estat Ilerget? 
• Per què la plana occidental pateix un procés tan prematur de complexifiació social amb un fort 
caràcter regional i amb trets regionals que perduren fins a l'Ibèric Ple?
• Aquests processos succeïxen al mateix moment en totes les zones de la plana occidental?
• Com la disciplina arqueofaunística pot contribuir en l'estudi de les societats complexes del passat? 
• Podem inferir, a partir de l'estudi d'un jaciment, una problemàtica d'abast territorial?

És evident que només amb l’estudi arqueofaunístic no podrem donar resposta a unes qüestions amb les 
que també s’han enfrontat, anteriorment, altres disciplines i/o investigadors/es. Però sí que podrem aportar 
una serie d’indicadors, o tendències, que permetin inferir certs comportaments socials i aspectes relacionats 
amb el perfil i evolució socioeconòmica de les societats complexes de la plana. Aquesta problemàtica de 
com les restes faunístiques poden reflectir els canvis socials ja fou plantejada per la zona de la costa 
catalana on, a través de treballs pioners com els de Sílvia Valenzuela (2008a) ja es van definir alguns 
indicadors que permetien inferir l’existència de processos de complexificació social. Aquests treballs previs, 
complementats amb nous indicadors, han estat molt útils com a punt de partida, ja que han permès establir 
els indicadors que definirien i caracteritzarien a una societat complexa:

1. L’extensió de conreus, necessària, d’una banda, per alimentar una població més nombrosa i, 
de l’altra, per augmentar el suposat excedent i, per tant, la capacitat redistributiva d’unes elits en 
procés de consolidació; s’hauria reflectit en el registre arqueozoològic amb un increment del nombre 
d’animals lligats a la producció agrària (bovins) i d’aquells que poden ser alimentats sense “cost en 
terra” (porcs) que a la vegada estan suplint el buit que deixarien els bovins en el registre alimentari. A 
més, si partim del model agropecuari establert fins al moment, una societat que depengués en gran 
part dels cicles climàtics davant d’un augment demogràfic fruit d’una millora en la tecnologia, tard o 
d’hora hauria de presentar rendiments decreixents, d’una banda, i/o, de l’altra, evidenciar controls 
estrictes pel que fa al control demogràfic dels ramats (així com a nivell de demografia humana). 

2. Donat que partim de la base que estem en un moment, d’acord amb el model, on existeixen 
estructures polítiques i administratives amb un major abast territorial, caldria esperar indicis d’una 
menor autonomia de les comunitats locals en la gestió del recursos ramaders. Aquest fet es podria 
traduir en una uniformització del registre a mesura que s’incrementa la interdependència entre 
jaciments.

3. Si el pas de la primera edat del ferro a època ibèrica suposa un increment important de les 
desigualtats socials aquest fet s’hauria de reflectir també en els patrons de consum carnis ja que hi 
hauria d’haver un accés diferenciat als recursos alimentaris.

4. La pervivència de l’activitat cinegètica i, en concret, de la caça major també podria ésser un 
indicador de la presència d’una banda d’activitats “d’esbarjo” i “elitistes” associades a un determinat 
sector de la societat. I de l’altra també podria estar evidenciant un menor grau d’antropització del 
paisatge circumdant al jaciment (a causa, possiblement, d‘un menor grau de terres explotades per al 
cultiu: menys productivitat/menys excedent).

5. Pel que fa a les expressions rituals o simbòliques, si realment ens trobem davant l’aparició d’una 
estructura estatal que, per tant, havia de tenir tot un programa i un discurs simbòlic dedicat a fer 
valer i a mantenir el seu estatus, aquest fet s’hauria de reflectir en una homogeneïtzació i expansió 
de certs rituals comuns, d’una banda, i en la possible existència de certs rituals només vinculats a 
aquestes elits o grups privilegiats.

1. Caracterització de les pràctiques ramaderes i alimentàries de la fortalesa dels Vilars

Els resultats proporcionats per l’estudi de les restes de consum de la fortalesa dels Vilars han dibuixat un 
perfil molt homogeni en l’evolució de la representativitat de les espècies consumides, a excepció de la la 
relació entre la fase Vilars I i Vilars II1. El test del chi quadrat va corroborar que les diferències observades 
eren molt significatives (p = 0,008997) i que no podien haver-se produït per atzar (veure fig. 5.9). L’anàlisi 
de contribució de variables va posar de manifest que la responsable d’aquestes dissemblances era la 

1. Cal apuntar, però, que en el cas de Vilars 0 i Vilars III, aquestes podrien ser conseqüència del reduït volum dels conjunts faunístics disponibles.
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variació en la proporció de bovins i porcs. Així doncs, el pas de la Primera edat del Ferro (Vilars I) a 
l’Època Ibèrica (Vilars II) mostra, d’entrada, un increment del percentatge de bovins en detriment dels 
suids. Aquesta segona espècie sembla experimentar un cert descens en entrar al període de l’ibèric antic 
(550-525/450-425 aC), fet que coincideix amb alguns canvis estructurals de les cases dels barris sud (a la 
zona 4: les cases es fan més grans) i nord (zona 11: complexificació d’alguns espais i aparició del temple). 
Aquesta variabilitat, en entrar a l’ibèric antic, també es va poder constatar en la gestió ramadera de la 
triada domèstica (ovicàprids, porcs i bous/vaques). Mentre que la fase Vilars 0 i Vilars I tenien uns perfils 
de sacrifici exactament iguals, i molt característics, la fase Vilars II mostrava un trencament i un canvi en 
la gestió dels ramats, que canviaria de nou en entrar a l’Ibèric Ple. Sembla que hi hagi un canvi progressiu 
que coincideix amb l’arribada de les primeres importacions gregues a la fortalesa.
Si resumim aquí els resultats obtinguts per a cada espècie veiem que els ovicàprids, durant la fase Vilars 
0 (800/775-700/675 aC) i Vilars I (550/625-550/525 aC), s’eliminen a una edat molt jove (0-12 mesos). 
Han pasturat molt poc i no han tingut temps de reproduïr-se. Això podria reflectir la poca capacitat de 
manteniment dels ramats, una alta mortalitat infantil o simplement un control estricte de la talla dels ramats. 
Sembla que es vulgui eliminar ràpidament l’excedent fent una selecció molt estricta dels bons reproductors 
i productors, que són els que es mantenen més temps en vida (en percentatges molt baixos). En el model 
de Vilars I es busca un màxim rendiment carni de l’animal que s’elimina ràpidament quan les potencialitats 
productives d’aquest comencen a declinar.
Durant la fase Vilars II (550/525-425/400 aC) es produeix, respecte al període precedent, una disminució 
del consum d’individus B (2 a 6 mesos) i un augment de sacrificis en les categories D i EF (entre 12 i 48 
mesos). S’evidencia un major manteniment dels animals subadults i adults. En aquest moment se seguix 
prioritzant el consum de carn tendra però sembla que es produeix una explotació més intensiva d’aquest 
producte ja que es deixa que un major nombre d’animals arribin a l’òptim carni (12 a 24 mesos). Sembla que 
hi ha una major optimització dels productes en vida d’aquesta espècie. Ovelles i cabres s’haurien gestionat 
de manera diferent. Les primeres tenien un aprofitament més intensiu de la llet (tipus A) i, en segon lloc, 
de la carn tendra. En canvi, en les ovelles es prioritzaria l’obtenció de carn, tenint una explotació menys 
intensiva de la llet (tipus B) i un aprofitament molt secundari de la llana. Sembla doncs que hi ha una millora 
en les tècniques i gestió dels ramats que permet un millor manteniment i una reducció de les taxes de 
mortalitat o sacrifici infantil. 
El tret més característic de la fase Vilars III (425/400-390/375 aC), tot i les reserves amb què hem de tractar 
aquests resultats, sembla mostrar a grans trets alguns canvis de tendència respecte a l’ibèric antic. Tot i que 
aquest període també mostra una priorització per l’obtenció de carn, ara hi ha una disminució significativa 
del sacrifici d’animals de 2 a 6 mesos. Aquesta dinàmica contrasta amb un augment important dels sacrificis 
entre els 12 i 24 mesos (òptim carni), que ara passa a ocupar per primera vegada el segon pic de sacrificis. 
El manteniment d’ovelles fins als dos anys permet l’obtenció d’un millor rendiment de la carn que no el 
sacrifici entre els 2 i 12 mesos, en què els animals no han assolit el seu pes ideal.
La presència d’animals que es deixen fins als 48 mesos permetria aprofitar una part de llet (explotació 
menys intensiva d’aquest producte) i de llana. Tot i així, aquests productes serien totalment secundaris 
i no haurien determinat la gestió d’aquesta espècie. Sembla doncs que durant l’ibèric ple la fortalesa 
seguiria, però, duent a terme una gestió basada en l’autoabastiment, sense mostrar una especialització en 
cap producte en concret. Tot i que els animals es mantenen durant més temps, els ramats se segueixen 
renovant ràpidament de manera que passats els 4 anys només quedaria una petita selecció dels i les 
millors reproductors/es. En definitiva sembla que el que caracteritza aquesta última fase és l’absència 
d’animals infantils, un patró de sacrifici que va disminuint progressivament des la Primera Edat del Ferro 
fins a l’Ibèric Ple. Desconeixem si els factors determinants serien un canvi en els gustos alimentaris i si per 
contra es pot atribuir a una millora o simplement un canvi en la gestió ramadera.

Els porcs, com és lògic, s’haurien explotat per la seva carn, mostrant un canvi de gestió en entrar a l’Ibèric 
antic. Si durant la fase Vilars I (550/625-550/525 aC) hi havia una equilibri entre l’obtenció de carn tendra 
(6-12 mesos) i òptim carni (12 a 18 mesos), la fase Vilars II (550/525-425/400 aC) suposa una priorització 
del consum o sacrifici d’animals joves (6-12 mesos), una tendència que sembla perdurar fins a la fase Vilars 
III (425/400-390/375 aC). Aquest canvi, iniciat durant l’Ibèric Antic, coincideix amb la disminució d’aquest 
taxo en el registre alimentari, coincidint amb una major explotació de la llet i la carn dels bovins, l’arribada 
de les primeres importacions i la disminució del nombre de cases a la zona 4 i complexificació a la zona 
11. Tot plegat podria estar reflectint una menor demanda de carn potser fruït del desplaçament de part dels 
habitants cap a altres assentaments, una situació que tindrà continuïtat en entrar al període de l’Ibèric Ple 
en que comença el declivi de la fortalesa. Potser la disminució del porc està reflectint aquest disminució de 
la població que podria haver-se traslladat a altres centres de tipus més urbà2. Tanmateix caldrà esperar a 
2. Alguns autors han relacionat la presència d’aquest animal com un indicador de la consolidació de les societats agrícoles, i en l’augment del seu 
consum com el reflex de l’expansió i creixement de les ciutats (Uerpman 1976, 87 citat per Iborra 2004, 344). Malgrat tot a Vilars no s’ha pogut 
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tenir un millor coneixement del territori, però sembla que la represa de les excavacions del jaciment de la 
Pleta (Belianes) podrien començar a aportar noves dades per explicar el procés d’abandó de la fortalesa 
dels Vilars. 

Els bovins presentaven en totes les fases una explotació mixta dels recursos carnis i els recursos energètics 
(força animal). En aquest sentit és interessant destacar un progressiu augment d’aquest animal a partir 
d’època ibèrica, tant en NR, com en NMI i pes carni. Sembla que la gestió dels bovins de Vilars no quedaria 
emmarcada dins la tendència general de disminució del seu valor com a productor de carn per passar a 
optimitzar-se, en època ibèrica, com a força de treball (Iborra 2004, 339). Però tot i que no es constata una 
explotació especialitzada vers la força de treball sí que sembla que a mesura que avança el període ibèric 
augmenta la seva presència i les seves funcions de tir, de manera que a Vilars III (425/400-390/375 aC), 
tot i les poques restes disponibles (NRD=55), sembla que hi ha una tendència vers una optimització de la 
força de treball d’aquest animal, de manera que durant l’ibèric ple hi ha un major nombre de bovins que 
sobrepassen els 6 anys de vida. Aquest moment coincideix amb una profunda reforma urbanística de la 
fortalesa i la presència d’un major volum d’importacions. Malgrat tot sembla que la fortalesa comença en 
aquest moment un lent declivi que culminarà amb el seu abandó pels vols del segle III aC.

El consum espòradic de cavall és un fet plenament constat a la fortalesa. A diferència del que passa amb la 
resta d’espècies, en que hi ha un volum important de restes fetals, les d’èquid només s’han pogut localitzar 
en un context ritual dins de dipòsits intencionals en àmbit domèstic. Les restes d’aquest animal no superen 
l’1,4%3 del total de la cabana animal evidenciant una gestió clarament diferent de la de la resta de la cabana 
domèstica. En aquest sentit, els perfils de sacrifici suggereixen una gestió principalment destinada als 
productes que pot oferir l’animal en vida, com ara el tir i/o la munta, i es consumiria la seva carn un cop 
l’animal no fos productiu. Cal tenir en compte que la textura de la carn de cavall posseeix un avantatge 
peculiar: tot i que aquests animals no s’han criat normalment per la qualitat de la seva carn, aquesta és 
tendra no només en els poltres, sinó també en els animals adults (Harris 2009, 107). En relació a la muntura 
i/o l’ ús de la força de treball dels èquids, l’únic element que tenim és l’edat de sacrifici dels animals, ja que 
no s’ha trobat cap element de govern del cavall ni cap patologia associada a la tracció o muntura de l’animal 
a la fortalesa.

Una situació simlar és la del gos que a priori, i juntament amb el cavall, sembla tenir un tractament bastant 
diferenciat respecte a la resta de la cabana domèstica. La seva representativitat entre les deixalles de 
consum és molt baixa no superant el 0,1% durant la fase Vilars II (550/525-425/400 aC) i el l’1,2% en els 
conjunts de la cisterna de la fase Vilars III (425/400-390/375 aC), que són les úniques fases on s’ha pogut 
constatar la seva presència a partir de les restes òssies. Aquesta abscència és molt lògica si es té en compte 
la multiplicitat de “productes” que pot aportar aquesta espècie. Els productes corporals com la carn, la pell i 
els tendons no debien compensar les majors prestacions que tindria en vida podent desenvolupar tasques 
com la guarda de cases, la protecció dels ramats i com a aliat, molt eficaç, en les activitats cinegètiques4. 
Alguns autors han apuntat altres funcionalitats, com el tir i/o altres comportaments beneficiosos per als 
poblats: la neteja dels excrements humans i de les deixalles (plenament constatat a la fortalesa), la lluita 
contra els rosegadors, animals de companyia i finalment com a substituts dels infants (Helmer 2000, 240-
241; Sigaut 1983, 47). Ambdós autors també han considerat la seva presència com un indicador d’estatus 
social i/o de riquesa. Sense anar més lluny tenim gestos excepcionals com els identificats al jaciment 
de Minferri (Juneda) on en un enterrament va aparèixer una dona abraçada a un cadell de gos (Bronze 
Recent). Troballes com aquestes unides al fet que és un animal poc habitual entre les deixalles de consum 
i que a la fortalesa encara no s’han detectat marques de tall en els ossos, apuntaria a una priorització de 
l’ús en vida d’aquest animal. 

constatar aquest augment progressiu ans al contrari.

3. Els percentatges de la fase Vilars III no s’han tingut en compte degut a la naturalesa dels conjunts. Aquests eren molt petits en el cas de l’habitat i 
en el de la cisterna corresponien a un conjunt tancat en que hi havia un individu amb diverses parts anatòmiques representades que va provocar una 
sobre representació d’aquesta espècie.

4. Hi ha nombroses representacions iconogràfiques que mostren aquest animal desenvolupant aquestes activitats al costat dels genets, per exemple 
el carro botiu de bronze dels segles II-I aC. També hi ha representacions de gossos de talla mitjana amb les cues tallades, característica típica dels 
gossos emprats per a la caça, per exemple la representada en un lebes de l’espai 20 de Tossal de Sant Miquel anomenat el “vas de la doma” (Iborra 
2004, 362).
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2. De l’interior a la costa i la progressiva “globalització” dels costums 

El període del Bronze Final a la plana caracteritzat com a GSC II (1250-950 cal BC) i GSC III (950-775 
a.C) mostrava a nivell global una gestió primària dels bovins com a força de treball a Carretelà (Albizuri i 
Colomer 2001-2002, 238), Punta Farisa (Albizuri i Nadal 1993, 36), Vincamet (Nieto 2002) i la Pedrera (Miró 
1989). 
Les dades i indicadors provinent de l’anàlisi faunística, podrien ajudar a donar força a la hipòtesi dels 
moviments poblacionals vers les zones occidentals com a conseqüència d’un esgotament dels sols (Alonso 
1997, López 2000). Sobretot perquè l’elevat nombre de bovins i el reduït nombre de porcs no suggereix 
un augment demogràfic, almenys important. La major presència de bovins i la poca importància del porc, 
mostra la priorització d’un animal que té un alt cost en terres i que requereix un manteniment més acusat 
i costos. D’aquest perfil ramader es podria desprendre una baixa densitat de població i una pressió poc 
intensa sobre el territori. Tot i que la situació dels jaciments en els terrenys infèrtils, que permetria un millor 
aprofitament de la terra per a l’agricultura, i les altes edats de sacrifici dels bovins mostren una priorització 
de la força de treball, sembla que no tots els jaciments tindrien aquest perfil, ja que la presència d’alts index 
d’ovicàpris en els jaciments de Carretelà i Cova de Punta Farisa (més del 80%) podrien evidenciar un pes 
més important de l’activitat pastoral.
En realitat es dibuixa un mosaic prou divers que no denota grans diferències pel que fa al consum i a 
l’economia agropecuària. Aquesta situació suggereix que cada jaciment s’adaptaria a les possibilitats 
econòmiques que li ofereix el seu entorn, reflectint un funcionament autònom pel que fa a la seva producció 
ramadera. El registre encaixaria perfectament amb el model de poblament i d’organització social atribuït 
per aquest període (López 2000; López i Gallart 2002; Moya et al. 2005), en que cada poblat constituïa 
una cèl·lula poblacional econòmicament autosuficient que gestionaria i explotaria un territori circumdant 
determinat en funció de la pertinença a un grup humà per relacions de parentiu. Aquesta situació es fa 
extensible també a les dinàmique observades en els territoris veïns.

Per a la Primera Edat del Ferro (775-550 aC) les dades arqueofaunístiques procedien de jaciments situats 
en els actuals territoris de l’Urgell, les Garrigues i la Noguera, on els registres faunístics definien dos 
espectres faunístics diferents, que semblaven estar en relació amb determinades zones territorials:

• En primer lloc, els jaciments situats a la zona nord-occidental, de la Conca del Segre (Urgell nord 
i Noguera), mostraven una dinàmica continuista, pel que fa a la composició de la triada, respecte 
a la fase precedent. En aquests, els bovins seguien ocupant el segon lloc en ordre d’importància. 
En aquesta zona continuarien convivint assentaments amb un tipus d’economia agropecuària 
d’autoabastiment de la comunitat, on l’agricultura i la ramaderia serien complementaries (p.e: 
Pedrera), amb d’altres poblats de segon grau que semblaven estar més especialitzats amb una 
economia de tipus pastoral amb la cria d’ovicàprids (p.e: Tossal del Molinet). 
Els perfils de sacrifici dels animals també es mantenien respecte al període anterior (p.e: la Pedrera). 
En el cas, dels jaciments de nova planta, com el Tossal del Molinet, la gestió dels ovicàprids mostra 
un equilibri entre la proporció d’individus joves i adults. Això indicaria una doble explotació que, 
sobretot prioritza l’obtenció de carn, amb un aprofitament secundari dels productes en vida (Gómez 
2000, 166). Els porcs estarien molt poc representats amb pics de sacrificis majoritaris en individus 
infantils i joves, mostrant un gestió molt poc intensiva d’aquesta espècie. 
En aquest mateix jaciments, la segona espècie en importància eren els bovins, amb uns patrons de 
sacrifici en edat plenament adulta i, en menor grau, en la jove/adulta. Aquest fet va fer pensar en 
una explotació primaria de la força de treball, sense desestimar l’aprofitament carni d’aquest animal 
(Gómez 2000, 167).

• En segon lloc, trobem un panorama ben diferent a la zona sud-occidental, de la Conca del Segre 
(Garrigues i Urgell sud), on la fortalesa dels Vilars enregistrava un augment molt significatiu del porc 
i una dràstica disminució del boví, que passarà a ocupar el tercer lloc en ordre d’importància. Aquest 
perfil suggereix una especialització i priorització d’un tipus d’agricultura extensiva. Això s’hauria 
reflectit en el registre arqueozoològic amb un increment del nombre d’animals lligats a la producció 
agrària (bovins), i que per tant desapareixen del registre alimentari, i un augment d’aquells que poden 
ser alimentats sense “cost en terra” (porcs), que a la vegada suplirien el buit alimentàri que deixarien 
els bovins.
Els perfils de sacrifici de la triada i per tant el model de gestió dels ramats es manté intacte en les dues 
fases de la Primera Edat del Ferro. Els perfils documentats a Vilars 0 i I mostren un tipus de gestió 
ramadera que sembla força condicionada a les exigències d’una activitat agrícola més extensiva. Els 
ramats semblen estar sotmesos a un control estricte de la seva talla, molt probablement per limitar 
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la seva pressió sobre el territori. En primer lloc, aquestes dades coincideixen amb tota una serie de 
canvis estructurals a la fortalesa. En segon lloc, es produeix una major compartimentació dels espais 
entrar a la fase Vilars I (550/625-550/525 aC). Això suposa una disminució de la superfície habitable 
de les cases, però a la vegada implica un augment del nombre de vivendes. En aquest sentit també 
caldria pensar en la possibilitat que no tots els àmbits fossin cases i que s’hagessin pogut crear altres 
espais destinats a l’emmagatzematge, l’estabulació puntual d’alguns animals (p.e porcs) o a tasques 
productives. En tot cas molts dels sectors presentaven els elements definidors d’un espais domèstic 
(veure Annex IV). En tercer lloc, l’augment espectacular del porc en detriment dels bovins, podria 
estar indicant, d’una banda, una major demanda de carn i, de l’altra, una major especialització dels 
bovins en el treball agrícola i una priorització dels animals que suposen menys cost en terres. En quart 
lloc, un control estricte de la talla dels ramats en els quals l’explotació càrnia, per a l’autoabastiment 
dels membres de la comunitat, és la base de l’economia ramadera. Sembla que el manteniment dels 
ramats estaria garantit per uns mínims, no donant lloc a la l’obtenció d’excedents intercanviables. En 
definitiva, sembla que la ramaderia actuaria com a complement de l’agricultura sempre sotmesa a les 
seves exigències i adaptada a les seves necessitats. 
Tots i que els indicadors faunístics encaixarien amb un perfil d’augment demogràfic i d’intensificació 
de l’activitat agrícola extensiva, amb el que això implicaria (augment de l’excedent per part d’algunes 
comunitat, estratificació social, control sobre el territori, etc.), no podem oblidar que tant la manca de 
grans estructures d’emmagatzemar de gra (sitges, tenalles, etc); d’objectes relacionats amb la sembra 
i el llaurat (Alonso 1997); el baix volum de mostra per a la fase Vilars 0; el desconeixement de la 
realitat econòmica i la tipologia dels altres jaciments circumdants (López 2000); la poca antropització 
del paisatge que han rebel·lat els estudis antracològics (Ros 1992); així com les poques restes 
carpològiques documentades a l’interior del jaciment (Alonso 1997; Alonso 1999; Alonso et al. 2008), 
són elements que ens obliguen a ser prudents en les nostres afirmacions. El que si que sembla clar 
és que encara no és pot parlar d’una gran producció, però potser si de certs poblats que veguessin 
incrementada la seva capacitat productiva que s’hauria destinat majoritariament a l’autoconsum de la 
comunitat i en els bons anys de collita s’hauria pogut redistribuir dins dels circuits locals i/o regionals. 

En resum, a partir dels resultats sembla intuir-se una distribució diferenciada de models ramaders a banda 
i banda del riu Corb, com si aquest actues com una frontera o delimitació natural entre dos territoris, tal 
vegada amb una estructuració sociopolítica diferent?. 
Tot i no disposar encara de les dades suficients per ratificar una hipòtesi com aquesta, el que si que s’ha 
observat és que els perfils coneguts permetrien apuntar a un canvi important en les estratègies econòmiques 
a la zona sud-occidental del riu Corb. En canvi, a la zona nord- occidental haurien sobreviscut alguns 
jaciments, ja presents en període anterior, que preservarien el mateix tipus de poblament i les estratègies 
agropecuàries del període precedent.

Els resultats obtinguts per a l’Ibèric Antic (550-400 aC) suggereixen que podria continuar havent-hi una 
relació entre el model productiu i el tipus de poblat. De manera que hem pogut caracteritzar dos perfils 
basant-nos en els percentatges de la triada domèstica.

• Poblats de primer nivell amb una economia basada en l'agricultura extensiva: aquests es caracteritzen 
per tenir elements defensius importants (torres, muralla i fossat). Tindrien una economia basada en 
l’agricultura extensiva amb una alta potencialitat pel que fa a la producció i acumulació d’excedent. 
El perfil ramader en aquest cas es caracteritza per una menor presència del boví en el registre 
alimentari i una major presència del porc que suposa un menor cost en terres i que entraria a suplir 
el buit que hauria deixat el boví. Dins aquesta categoria s’inclouria la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, 
Garrigues).

• Poblats de segon nivell amb una economia de tipus mixte: no presenten unes defenses tan 
descomunals si bé alguns tindrien muralles defensives més discretes. Molts estan situats en petites 
elevacions a la vora dels cursos fluvials. El seu registre ha evidenciat una economia agropecuària 
mixta, que prioritzaria més o menys la ramaderia en funció de les possibilitats ecològiques de l’entorn. 
En aquests assentaments la producció sembla continuar limitada a l’autoabastiment de la comunitats. 
En aquest cas perfil ramader es caracteritzaria per una major presència de boví en detriment de la 
del porc. Dins d’aquesta categoria s’inclourien jaciments com el de Tossal del Molinet (Poal, Urgell) i 
la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Noguera).
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Els resultats dels estudis arqueofaunístics, contrastats amb altres dades arqueològiques, mostren que 
bona part dels poblats continuarien ocupats durant l’ibèric antic amb un tipus d’economia i poblament 
pràcticament iguals. En general, la transició de l’edat del Ferro al món ilerget sembla no haver comportat un 
canvi econòmic, demogràfic i de poblament important, respecte al període anterior. Tanmateix, a diferència 
del que passa a la resta de jaciments coneguts, la fortalesa mostrava símptomes evidents d’intensificació 
tant per alguns canvis en els espais com pels canvis en el registre alimentari, ramader i ritual. Sembla que 
en aquest moment s’haurien consolidat les estructures de poder anteriors i s’haurien intensificat algunes 
diferències socials i econòmiques. Això s’hauria pogut traduir en una major territorialització, capitalitzada 
per diferents centres de poder, tipus Vilars, en altres zones de la plana?. Actualment es dificil afirmar-ho 
però el que si que sembla apuntar-se en aquest moment és la continuitat de la dualitat, detectada durant 
la primera edat del ferro, entre la zona situada al sud i al nord del riu Corb. D’aquesta manera, mentre 
que a la zona sud semblen haver-hi indicadors evidents de la intensificació de les desigualtats socials i 
d’una possible major diferenciació entre assentaments. Els jaciments situats a la zona nord, del riu Corb, 
presenten el mateix tipus de gestió que en les fases precedents. 

Sembla evident que la realitat faunística no mostra els canvis necessaris, respecte el període anterior, 
que permetin justificar la conformació d’una estructura de poder unitària per a tot el territori. En canvi, no 
estaríem d’acord amb en que no existís una estratificació entre assentaments, almenys en la zona sud del riu 
Corb, tal i com plantejaven alguns autors (p.e: Bermúdez 2010), o en que hi hagués un model d’organització 
social de tipus tribal, que considerem més propi del GSC II i III. En aquest sentit, tant el registre faunístic, 
com l’arqueològic en general, han posat de manifest clares evidències de l’existència d’assentaments amb 
models econòmics diversos i, si més no, amb un potencial productiu i coercitiu superior al de molts altres 
poblats de la zona. Els diferents punts desgranats més amunt mostren un perfil més propi d’un model 
d’organització social de tipus cabdillatge, que tot i que presenta clares perduracions respecte el període 
anterior, hauria patit en aquest moment un proces progressiu d’intensificació de les desigualtats socials 
que hauria culminat amb l’aparició de les aristocràcies ilergetes que van caracteritzar el període posterior 
de l’ibèric ple.

Comparant els registres dels diferents territoris s’observava com durant la Primera Edat del Ferro i Època 
Ibèrica hi havia una dinàmica molt diferent en tots els territoris i entre assentaments de manera que els 
jaciments s’adaptarien a les condicions ecològiques del seu entorn i a la tipologia dels poblats. Aquesta 
situació va canviant progressivament i de fet s’ha observat com durant l’Ibèric Antic (segles VI-V aC) la zona 
de la costa catalana començava a presentar registres molt homogenis entre els seus jaciments i com els 
jaciments de la plana, com Vilars i Tossal del Molinet, evidencien, per primera vegada, perfils equiparables 
als d’alguns jaciments costers. Aquest perfils es caracteritzaven per un domini dels ovicàprids en el registre, 
seguits pels suids i els bovins. 
Aquests perfils s’havien relacionat, a la costa, amb el moment d’aparició de la ceràmica a torn, l’increment de 
la capacitat de les sitges, l’abandonament de les antigues cledes, l’aparició de construccions domèstiques 
de planta rectangular en pedra, la presència d’armes a les tombes per primera vegada en unes necròpolis 
i l’aparició d’assentaments fortificats a la plana com, per exemple, Alorda Park (Calafell, Baix Penedès). 
Uns indicadors que varen ser interpretats com a indicis de l’existència d’una societat estratificada, amb 
una elit militar al capdavant i una població camperola principalment agrícola (Sanmartí i Santacana 2005, 
Asensio et al. 2006). En definitiva, sembla que la costa inicia tot un procés de canvis que la plana interior ja 
havia iniciat en el període precedent, de manera que podríem dir que, en aquest primer moment de l’Ibèric 
Ple, la situació socioeconòmica, i el model de poblament, entre la costa i l’interior comencen a equiparar-
se. Tot i així, la plana encara restaria fortament condicionada per un aïllament geogràfic important i una 
estructuració econòmica ben articulada a nivell regional (tal i com ho posaria de manifest el baix nombre de 
productes d’importació i la inexistència d’evidències de produccions de grans excedents). Potser només els 
grans poblats, i els cabdills emergents que hi residien, podien permetre’s el luxe d’emular algunes de les 
costums introduïdes pels colonitzadors grecs, essent aquest el motiu de l’equiparació d’alguns registres de 
la costa i de l’interior. Això seria un indicador de l’inici de la penetració, i progressiu, assentament de nous 
costums i gustos mediterranis a les zones interiors de Catalunya.

Els resultats per a l’Ibèric Ple (400-200 aC) són els que mostren uns canvis socioeconòmics més severs. 
Les dades procedents de la fortalesa dels Vilars encaixen perfectament amb la tendència ja documentada 
en altres jaciments (Alibizuri et al. 2010) durant aquest període. Sembla que la composició de l’alimentació 
càrnia s’homogeneïtza a la zona occidental, on tot i l’escassetat de dades, veiem que tant Vilars (Arbeca, 
Garrigues) com Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell) presenten percentatges semblants per a la tríada: els 
ovicàprids van del 71% a 68%; en segon lloc trobem els suids, amb valors entre el 22% i el 19%, i finalment 
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els bovins, amb valors de menys del 10%. 

El test del chi quadrat mostrava com hi havia semblances significatives entre els registres faunístics de la 
fase Vilars II (ibèric antic) i Vilars III (ibèric ple), suggerint potser un proces d’estancament respecte a la fase 
precedent. També mostrava semblances significatives entre Vilars (Arbeca) i Molí d’Espígol (Tornabous) tot 
i ser dos assentaments tipològicament diferents. 
A diferència del que sembla succeir en les fases precedents, en que el tipus de consum i de gestió dels 
animals estaria més determinat per condicionants ecològics o pel tipus d’assentament (o ambdós coses), 
sembla que les semblances entre perfils taxonòmics (gustos alimentaris i gestió de la triada similars) haurien 
pogut ser adquirides i reproduïdes fruit de la intensificació dels contactes culturals amb la zona de la costa. 
Això hauria afavorit l’adopció d’estratègies econòmiques similars, provocant una major interdependència 
entre jaciments documentant-se també a la plana el que altres autores (p.e: Valenzuela 2008a; Albizuri et 
al. 2010) ja havien documentat en altres territoris catalans. Aquest proces ja s’havia definit, pels territoris 
de la costa catalana, com una “globalització” dels costums durant el període de l’ibèric ple (400-200 aC) 
(Valenzuela 2008a).

Les tendències observades en la fase anterior, són les que han permès valorar que l’entrada a l’ibèric 
ple (400-200 aC) suposa una homogenització en els diferents territoris (València, Costa Catalana i Plana 
Occidental Catalana). Els importants canvis que se succeïxen arreu del territori Català i Valencià, que 
culminaran amb el procés de jerarquització social i l’organització d’una estructura estatal, sembla afectar 
també de ple a tot el territori de la plana interior. Aquesta nova realitat sembla haver quedat reflectida en 
els costums a taula on ara molts jaciments presenten les mateixes preferències alimentaries. En relació 
a la composició de la dieta càrnia, els ovicàprids continuen dominant el registre, seguits pels suids, que 
experimenten un notable creixement, i els bovins, la proporció dels quals se situa entorn el 10%. 
La fase Vilars III (425/400-390/375 aC) presentava un perfil equivalent a l’aparegut en els jaciments costers, 
tant del territori català (Penya del Moro, Alorda Park i l’Esquerda) com del territori valencià (Turó de Sant 
Miquel, Castellet de Bernabé, Puntal dels Llops, la Seña, la Bastida de les Alcusses). Inclús presenta 
semblances amb el jaciment aragonès de Castellazos, que sembla quedar en la zona limit entre els territoris 
celtibèrics i ibèrics. Ara el tipus de consum no sembla estar tant relacionat amb la tipologia del jaciment, sinó 
que més aviat sembla respondre a una evolució cronològica que afecta de manera generalitzada, ara si, a 
tots els territoris de la cultura ibèrica. 

Els resultats també mostren unes diferències significatives entre el tipus de consum en els territoris celtibers 
i ibers, diferencies principalment establerte a partir de la importància dels bovins (35-72%) i disminució 
significativa dels ovicàprids (16-55%) en la zona celtibèrica. Aquestes diferències podrien respondre tant 
a factors ecològics i geogràfics, com econòmics i culturals. No podem deixar de banda que la majoria 
d’assentaments de la zona celtibèrica es troben en zones muntanyoses més aptes per a la cria i explotació 
del ramat boví. El que si que veiem és que en general tampoc presenten semblances entre ells, per tant molt 
probablement cada assentament s’adaptaria a les condicions del seu entorn, podent ser una economies 
molt més centrades en la ramaderia que en l’agricultura, tal i com han apuntat alguns autors (p.e: Lorrio 
1997, 297-298; Vega et al. 1998; Sànchez 1998; etc).

Per concloure aquest punt, la tendència constatada durant l’ibèric ple mes que suggerir un canvi en els 
costums alimentaris dels poblats més importants, que més o menys mantenen la mateixa tendència que 
havíem vist en el període anterior (augment del porc i disminució del bovins), suposa una expansió del 
mateix model de consum a diferents tipologies d’assentaments, com si es vulgues imitar o emular uns gustos 
molt determinats que van sorgir a les ciutats o poblats de primer grau. Aquesta tendència, documentada en 
treballs anteriors a la costa, va portar a algunes autores a encunyar el terme “globalització” de la composició 
e la dieta per descriure aquest fenomen (Valenzuela 2008a; Valenzuela 2008b; Albizuri et al. 2010). Un 
fenomen que arran d’aquest estudi també sembla afectar als jaciments de la plana occidental catalana 
durant l’ibèric i només a la fortalesa dels Vilars durant l’ibèric antic. Discernir fins a quin punt aquests canvis 
estan responent a noves necessitats alimentaries, fruit d’un augment demogràfic5, o simplement a canvis 
culturals, que impliquen nous valors simbòlics atribuïts al consum de certs animals, es fa difícil en l’estat 
actual de la recerca. En tot cas, i tenint en compte el context en el que ens estem movent, no pensem que 
aquests canvis s’hagin de llegir des d’un punt de vista unifactorial, ja que els condicionants econòmics 
que haurien pogut influir en els criteris de selecció gastronòmica podrien ser l’expansió del comerç 
i la “globalització” dels mercats; la introducció de noves tecnologies, que repercutirien en les tècniques 
preparació/conservació d’aliments i en la gestió/manteniment dels animals domèstics; el distanciament, 
5. A la costa, per exemple, l’augment del porc es va considerar com un clar indicador, durant el segle III aC, de l’augment de població i la conseqüent 
l’extensió de conreus, constatada a partir d’altres indicadors, com l’augment del nombre de jaciments i de la capacitat de les sitges (p.e: Valenzuela 
2008a).
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en el poder adquisitiu, de determinats sectors socials i el desig inherent a la condició humana d’igualar-se 
socialment en l’accés als bens de prestigi. Tot plegat es podria resumir amb la frase de Barrau (1983) quan 
afirma que “les conquestes tecnològiques, el comerç i la diferenciació social podrien ser els factors bàsics 
dels canvis alimentaris” (Barrau 1983).

Els canvis en la proporció d’espècies sembla anar acompanyat d’una canvi en la gestió ramadera de la 
triada. La fig. 5.20, del capítol 5, mostra com en els bovins hi hauria una major priorització dels productes 
en vida de l’animal, respecte la fase precedent. Tot i que el sembla que el consum carni d’aquesta espècie 
augmenti, a l’entrar al període de l’ibèric ple, ara hi hauria una gestió més especialitzada amb una selecció 
dels individus més òptims per al treball i uns altres que es destinarien al consum carni. La gestió dels 
ovicàprids es manté força similar respecte al període precedent amb una gestió que continua prioritzant 
l’autoabastiment de carn, tot i que també s’aprofitaria la llet i de manera molt secundària la llana. En 
aquest sentit es interessant destacar que el perfil de sacrificis dels ovicàprids de la fase Vilars III és idèntic 
al documentat per a la fase d’Alorda Park 2a (450-300 aC) (Valenzuela 2008a). La gestió dels porcs per 
aquesta fase se centra en l’òptim carni, mostrant una rapida renovació dels ramats i per tant una explotació 
més intensiva que en les altres fases.
Els resultats de Molí d’Espígol presentaven uns perfils de sacrifici, en els bovins, en una edat en que ja 
hauria depassat l’ òptim carni, essent explotats amb altres funcionalitats abans que la mera obtenció de la 
seva carn (Colominas 2009b). En els ovicàprids també s’haurien prioritzat els productes en vida, essent els 
suids els únics que s’haurien sacrificat en el seu òptim carni (Colominas 2009b). 

3. Caracterització dels patrons alimentaris en funció dels diferents espais

L’estudi detallat de les deixalles de consum extretes dels diferents sectors de la fase Vilars II (550/525-
425/400 aC), per a les altres fases no ha estat possible realitzar aquest anàlisis, han posat de manifest una 
variabilitat d’espectres força interessant:

- Els espais singulars (casa del ferrer 11/2 i sala de reunions 6/13) presentaven semblances entre ells pel 
que fa a la proporció dels tàxons i a una major presència de marques de tall. També es caracteritzaven per 
tenir el major nombre de fosses amb restes de porc prèviament consumit. En canvi, pel que fa als espectres 
d’edat, hi havia diferències significatives. Mentre que a la casa del ferrer estaven més ben representats 
els fetus i els animals en l’òptim càrnic, a la sala de reunions hi havia un percentatge més elevat d’animals 
adults. Si tenim en compte tant el taxó com l’edat, en general hi ha una major presència de porc en aquests 
espais singulars; al sector 6/13 hi ha una preferència pel consum de porcs en l’òptim carni (jove/adults) i al 
11/2, pels porcs joves. En aquest segon cas també sembla que s’hi aproxima la variable dels fetus de porc.

- L’espai del temple (11/3) era l’únic que es diferenciava de la resta de sectors pel que fa als percentatges 
de la tríada. Tot i que a nivell global les deixalles que contenia presentaven semblances amb la resta 
de sectors, els elements anatòmics que millor caracteritzaven el seu espectre eren precisament aquells 
amb menys valor carni. L’única semblança que tenia amb un altre sector era amb el 6/7, ja que ambdós 
compartien una major presència d’animals joves. També sembla que en aquest espai es produeix una 
associació entre joves/adults i fetus. En concret, entre fetus d’ovicàprid i de porc, així com de joves/adults 
d’ovicàprid i de boví. A nivell global també havíem vist que el temple contenia més individus joves respecte 
als altres sectors.

- La plaça (6/4) i la sala de reunions (6/13) presentaven moltes semblances, tant pel que fa la representació 
dels diferents tàxons de la tríada com als espectres d’edat, on hi predominen els animals adults.

- En relació als espectres anatòmics de la tríada en els diferents espais, no es van poder constatar diferències 
significatives entre ells. Tot i que sí que hi havia ossos que representaven millor uns espais que un altres, 
a nivell global, i pel que fa a les parts de carn d’ovicàprids i/o porc, els espectres semblaven reflectir un 
consum similar a tots. Tot i així, els espais amb una relació més estreta, pel que fa a la composició dels 
elements ossis, tant en els ovicàprids com en els porcs, eren la plaça (6/4), la casa del ferrer (11/2) i el 
sector 6/7 (sector caracteritzat per la presència de forns i de nivells de cendres). Els altres sectors, com el 
temple (11/3), la sala de reunions (6/13) i el sector 4/9 es distanciaven més entre ells, més caracteritzats 
per ossos amb menys massa càrnia, com metàpodes, vèrtebres, falanges, tarsos, etc. El que sí que podem 
dir, doncs, tot i les semblances obtingudes, és que aquells sectors que semblen associar-se a tasques 
simbòliques, els espais d’ús col·lectiu i en definitiva els que no estan directament relacionats amb unitats 
domèstiques, estan més representats pels ossos amb menys massa càrnia. Pel que fa a la semblança 
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entre la plaça (6/4), la casa del ferrer (11/2) i el sector amb forns i nivells de cendres (6/7), l’explicació ja és 
fa més difícil. En general els sectors que funcionarien com a espais domèstics pràcticament no presentaven 
deixalles. 

- Una menció especial cal fer-la a una major presència de banyes i de crani d’ovicàprid a la sala de reunions 
(6/13) i de banyes de boví al temple (11/3).

- Els sector on convergien índexs importants d’ossos cremats i de marques de tall era la casa del ferrer 
(11/2). Després, la sala de reunions (6/13) era la que presentava, però, els majors índexs de marques de 
tall i el sector 4/9, els majors índexs d’ossos cremats. Com era d’esperar el sector amb més restes d’ossos 
alterats per l’acció dels carnívors era el sector de la plaça central (6/4).

L’anàlisi microespacial ha permès documentar dinàmiques d’acumulació de deixalles i de consum 
diferenciades en alguns dels sectors que es van prestar a l’estudi. Les principals diferències es van establir 
a partir de l’NRD de la tríada ja que, si bé la resta d’elements analitzats (distribució edats i distribució 
elements anatòmics) mostraven trets característics entre sectors, a nivell estadístic no es va considerar 
prou significatiu essent probablement causats per l’atzar. Sembla que les unitats d’habitació o espais 
estrictament domèstics es caracteritzaven per conjunts molt reduïts de deixalles. En canvi, altres espais 
d’ús més col·lectiu, d’emmagatzematge, productius o espais oberts, com la plaça, són els que presentaven 
volums més importants de restes per metre quadrat. Aquest podria ser un element que ens ajudés a distingir 
entre espais d’hàbitat i altres tipus d’àmbits destinats a altres funcionalitats.
També volem deixar constància que el sector 4/9, l’únic del barri sud que s’ha prestat a la comparació, és 
el que sempre ha evidenciat tendències més diferenciades respecte als espais del barri nord (zona 11) i 
als de la zona nord de l’espai central (zona 6). En general, el que tenen en comú és la poca presència de 
restes d’animals de talla gran que, veient la dinàmica documentada en altres jaciments ibèrics, per exemple 
a Alorda Park (Valenzuela 2008, 104), s’haurien abocat extramurs o molt puntualment aprofitant l’ampli 
espai de la cisterna.
Respecte a les fases precedents, la fase Vilars II sembla evidenciar unes majors diferències entre espais 
pel que fa als volums de materials. En canvi, en les fases precedents el volum de restes per metre quadrat 
presentava uns índexs molt baixos en tots els sectors, exceptuant el cas específic del sector 4/7, que 
ja s’havia comentat en el capítol de descripció de materials de la fase Vilars I. Per tant, la presència 
d’un major nombre de restes en alguns espais durant la fase Vilars II ja podria estar indicant aquestes 
diferències alimentàries durant l’ibèric Antic: amb sectors que, independentment de la seva superfície, 
acumulen més deixalles de consum; sectors amb més presència de porc i sectors amb més restes de boví. 
Totes aquestes diferències i semblances de les pautes de consum entre sectors esdevenen més evidents a 
partir del registre de practiques rituals i/o dipòsits sota paviment que també semblen acumular-se en espais 
determinats com s’explica en el punt 7.

4. Caracterització de l’activitat cinegètica

El registre de la fortalesa dels Vilars presenta, en totes les fases, evidències d’una activitat cinegètica 
puntual però continuada; amb una especial importància durant la fase més antiga. 
Sembla evidenciar-se, doncs, una clara tendència a complementar la dieta amb espècies salvatges de 
manera constant. Tot i així, l’NRD mostra un decreixement progressiu d’aquesta activitat a mesura que 
transcorren les fases d’ ocupació, trobant el pic de descens més important durant la fase Vilars II (550/525-
425/400 aC). Quan analitzem els resultats proporcionats per l’NMI també s’evidencia aquesta disminució, 
tot i que es suavitza la distància entre percentatges i fins i tot sembla que durant l’època ibèrica aquesta 
pràctica s’estabilitzi passant a constituir entre un 12,2 % i un 13,6 % dels animals consumits.
Les espècies determinades han estat principalment els lagomorfs (conill i llebre), que acaparen tant l’NRD 
com l’NMI. A una major distància, i en quantitats molt més reduïdes, també es van identificar restes de 
cérvol (Cervus elaphus), daina (Dama dama) i porc senglar (Sus scrofa)6.

Durant les fases de la primera edat del ferro i l’ibèric antic (Vilars 0, Vilars I i Vilars II) l’activitat cinegètica 
està especialitzada i/o centrada en l’obtenció de lagomorfs (principalment conills i en un percentatges molt 
baix, llebres). Aquesta afirmació es confirma a partir dels alts percentatges apareguts tant en NRD com en 
NMI, que suposen el 100% de la cabana en el cas de Vilars 0 i el 95% en les dos fases següents. En canvi, 

6. De porc senglar, només vam poder identificar-ne amb seguretat una resta.Naturalment això planteja que poguessin haver-ne més però que ens 
hagin passat desapercebudes a partir de la simple diagnosi ocular. En l’apartat biomètric podrem valorar la major presència d’aquest animal a partir 
de l’estudi de les proporcions i la talla d’aquesta espècie.



729

9. Recapitulació i discussió dels resultats 

la fase Vilars III marca un canvi de tendència en que es produeix un descens sobtat dels percentatges 
d’animals salvatges. Tant la zona d’hàbitat (Miró 1992), com el carrer, no contenien cap resta de lagomorf i 
la cisterna tan sols s’hi va documentar un 7,7%.
Aquest descents de la caça sembla coincidir amb l’augment dels cèrvids (sobretot cérvol); un augment dels 
bovins; uns canvis estructurals molt importants a la fortalesa i evidències d’una antropització important del 
paisatge amb extensió de pins i de formacions arbustives, interpretada com la intensificació de l’explotació 
agrícola i ramadera.
Tot i que cal prendre les dades d’aquesta fase amb cautela7 és molt significatiu que és produeixi un 
progressiu descens de la caça des de la Primera Edat del Ferro i que en entrar a l’Ibèric Ple hi hagi un 
basculament dels lagomorfs cap a la caça major. En aquest sentit és temptador atribuir aquest canvi en 
les pràctiques cinegètiques a un canvi en l’estructura socioeconòmica. El consum de cérvol hauria estat 
molt puntual i excepcional, i potser aquesta excepcionalitat és la que podria relacionar la seva caça amb 
una pràctica més aviat esportiva i amb un caràcter simbòlic. Alguns autors ja fan referència a aquestes 
pràctiques durant la primera edat del ferro dient que la presència de grans mamífers salvatges com els 
cérvols, les daines i els senglars en els conjunts arqueològics, estaria relacionada amb el consum i la caça 
per part d’una elit social (Honrard-Herbin et al. 1995, 82; Iborra 2004, 367). Aquesta pràctica, més enllà 
del registre arqueofaunístic, sembla posar-se de manifest en la freqüent aparició d’aquesta espècie en la 
iconografia de la primera edat del ferro i època ibèrica. Tenim diverses representacions de cèrvids en les 
decoracions ceràmiques d’alguns jaciments del Baix Aragó i de la vall de l’Ebre , i en un vas ceràmic del 
jaciment de Genó, situat al baix Segre (Maya et al. 1998, 124). A més, les representacions d’escenes de 
caça de cérvol és un tema força recurrent en diverses ceràmiques del Tossal de Sant Miquel de Llíria. Un 
grup important de vasos ceràmics pintats conté escenes cinegètiques que, tot i que no són gaire habituals, 
quan apareixen sempre ho fan en forma de representacions heroiques amb genets amb llances que cacen, 
en alguns casos, acompanyats pels seus gossos. Alguns exemples els trobem en la tenalla núm. 154 del 
departament 42 i a la tenalla núm. 144 del departament 41 (Aranegui et al. 1997, 79-81).

El perfil que trobem en els altres jaciments de la plana occidental catalana mostra també una continuïtat 
en l’activitat cinegètica fins ben entrat el període de l’Ibèric Ple. Tot i que a l’entrar a la Primera Edat del 
Ferro molt ja mostren un decens important d’aqueta activitat respecte la fase precedent. Per citar algunes 
dades a Tossal del Molinet la caça suposa el 9,8% del total de la cabanay animal consumida i a la Pedrera 
el 1,6%. En canvi més al sud tenim la fortalesa amb majors percentatges que van del 21,1% (Vilars 0) al 
16% (Vilars I). Cal advertir però, que aquests últims resultats cal llegir-los amb prudència, ja que la unitat 
de quantificació emprada pels càlculs estadístics va ser l’NRD, de manera que podria haver-hi una sobre 
representació dels lagomorfs que en contrastar les dades amb l’NMI i el pes de l’aport carni, mostrava una 
reducció important que reduiria a un consum ocasional i oportunista com a complement de la dieta. 

5. Caracterització morfologica i biomètrica dels animals domèstics de la plana occidental catalana

Tot i la migradesa de les dades biomètriques, disponibles per a la plana occidental, algunes espècies com 
els ovicàprid i els èquids han ofert un corpus de dades suficients que permeti oferir l’evolució del format 
d’aquestes espècies des del bronze final fins a època ibèrica. Per a la resta d’espècies com els bovins, els 
canids i els conills les dades són més 

Els ovicàprids pateixen un procés de reducció de talla des del bronze final fins a l’Ibèric Ple. Sembla que 
als jaciments de primer ordre com la fortalesa dels Vilars els ovicàprids tenien talles menors respecte a 
les dels assentaments de segon ordre com, per exemple, Tossal del Molinet (Poal, Urgell), on casualment 
s’evidenciava una major representativitat de les restes d’aquest animal (més del 80%). Aquest tipus de 
perfil podria correspondre, segon l’estudi de les estratègies dels grups ramadera actuals (Halstead 1996), 
a pastors sedentaris. 
Sembla que alguns jaciments de la costa presentaven una dinàmica similar a l’observada a la plana 
occidental. Es el cas, per exemple, d’Alorda Park (Calafell, Penedès) que presenta unes forquilles molt 
similars a les de Vilars i el de Turó Font de la Canya (Avinyonet, Penedès) amb unes forquilles molt similars 
a les de Tossal del Molinet (Poal, Urgell).
A nivell més especific es va observar com les ovelles, de la plana occidental catalana, presentaven unes 
talles molt homogènies durant el Bronze Final i la Primera Edat del ferro. Aquestes eren inferiors (excepte 
en el cas de Tossal del Molinet) a la dels territoris veïns. Aquesta situació canvia en entrar al període ibèric 

7. La fase Vilars III compta amb conjunts molt petits del carrer i de l’habitat. I els conjunts més voluminosos provenen de la cisterna, que en 
definitiva correspon a un conjunt tancat de deixalles de consum, amb una dinàmica d’acumulació/neteja particular i descrita en l’apartat 4.3.8.
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quan a nivell general es produeix una disminució i homogeneïtzació de la talla dels ramats. En canvi, per a 
les cabres hi havia una tendència a l’augment de la talla en entrar a època ibèrica exemplificat, a la plana 
occidental, a partir de les mesures dels Vilars, tot i que aquest jaciment presentava talles menors respecte 
als individus de la costa (p.e: Alorda Parck, Villares, Turó del Boverot).

En general els cavalls de la fase Vilars II mostraven una variabilitat important, amb una forquilla d’entre 
1,16 i 1,36 m, que els situaa dins de l’ anomenat grup del 1,27 cm (Audoin-Rouzeau 1994). D’aquesta 
manera la mitjana se situaria al voltant d’1,31 m. El més destacable és l’exemplar de la necròpolis de la 
Pedrera (Vallfogona de Balaguer) que presentava una alçada de la creu anormalment gran (1,48 m) tenint 
en compte el context8 en el que ens estem movent. Tot i així cal advertir que les poques restes recuperades, 
i un context incert, impedeix posar en relació directa les restes de cavall estudiades amb les famoses 
sepultures de cavalls (veure annex II). En tot cas una dada objectiva és la de que aquest animal encaixaria 
perfectament dins del que s’ha anomenat el grup oriental (Audoin-Rouzeau 1994). Aquests resultats han 
permès apuntar la hipòtesis de la presència de cavalls importats a la plana, almenys durant l’ibèric ple. 
Tenint en compte la procedència dels elements de govern del cavall presents a les tombes (veure Garcés 
2007 i Graells 2008) no seria estrany que elements i animals haguessin arribat junts a la zona. Naturalment 
les poques restes disponibles ens obliguen a restar prudentment dins de la mera hipòtesis a l’espera de 
poder localitzar la resta dels conjunts per a poder fer un estudi més exhaustiu.
Tornant a la fortalesa dels Vilars, i a diferència de la necròpolis de la Pedrera, no s’han pogut documentar 
animals de gran talla, però si que s’ha constatat una variabilitat de talla que podria suggerir, d’una banda, 
una cria poc tutoritzada i/o especialitzada i, de l’altra, l’existència de diferents talles destinades a diferents 
funcionalitats. En aquest sentit, tant el cavall de la necròpolis de la Pedrera, com el de la Regenta (Borriana), 
ambdós apareguts en contextos funeraris i/o rituals (fora de poblats), presentaven talles significativament 
superiors a les de la resta de cavalls localitzats entre les deixalles de consum dels poblats. Aquest fet podria 
suggerir que durant l’època ibèrica (més concretament a partir de l’ibèric ple) hi hagués una selecció entre 
cavalls “de primera” i cavalls “de segona” en funció de les seves dimensions i conformació corporal?. 
Aquesta pregunta és difícil de respondre si tenim en compte la migradesa de la mostra arqueofaunística, 
la manca d’excavacions en jaciments i necròpolis contemporànies, i la no identificació de patologies 
provocades per la munta o el tir en la majoria d’individus. Tots ells són elements que no ajuden gaire a 
sustentar aquesta hipòtesi. Però de moment les dades semblen suggerir una voluntat expressa a l’hora de 
seleccionar determinats individus de talles més grans (podria tractar-se d’animals importats) per a esser 
sacrificats i dipositats en un context funerari. De mentre, als poblats, hi hauria un tipus de cavall més petit i 
gràcil, que en el cas de Vilars oscil·laria entre els 1,16 i els 1,34 m, tenint exemplars realment petits amb una 
talla d’uns de 0,80 cm, en el cas de Pech Maho (Aude, França) (Gilledrat i Gardeisen 2010), i de 0,65 cm, 
per al jaciment d’Estinclells (Verdú, Lleida) (Valenzuela 2010, 86). A més, aquests animals serien consumits 
esporàdicament i possiblement utilitzat per a desenvolupar altres tasques a més de la munta. 

Els estudis morfològics mostren uns individus amb un esquelet molt gràcil amb caràcters marcadament 
asinians força similars als perfils que descriuen els individus de Pech Maho9 (Aude) i sobretot molt similars 
a la morfologia dels cavalls arcaics (constatat a partir dels individus Neolítics del jaciment de la Cantorella al 
municipi de Maldà). Durant molts anys s’havia identificat aquests petits cavalls com a ases, el cas de Vilars 
no havia estat una excepció (Miró inèdit). Però poc a poc alguns treballs han anat qüestionant aquesta visió 
en pro d’una hipòtesi que aposta per l’existència de cavalls autòctons de petita talla amb caràcters gràcils 
i altrament anomenats “asinians”, que res tenen a veure amb ases domèstics (p.e: Nieto 2008, Gailledrat 
i Gardeisen 2010). En aquest sentit, si s’hagués produït una domesticació local és lògic que els individus 
de la primera edat del Ferro i època ibèrica encara manifestin encara alguns caràcters arcaics fruit d’una 
domesticació relativament recent. 
L’estudi de la talla i les proporcionalitats de l’esquelet dels animals ens han permès aproximar-nos a 
l’aspecte que tenien en vida. Hem aportat indicis que permeten avaluar la funcionalitat i les capacitats 
reals dels cavalls. Tot i que les poques dades no permeten afirmar que ens trobem davant d’espècimens 

8. Tot i que la necròpolis de la Pedrera es considera que va tenir una ocupació força amplia que va del es va ocupar durant IX fina a finals del segle 
IV aC., la contextualització específica de les sepultures de cavalls s’havien situat tradicionalment als volts dels segle VI aC. Però recentment el 
reestudi de part de l’equipament dels cavalls, ha permès qüestionat tant la seva atribució cronològica original al segle VII aC com la seva procedència 
(Garcés 2007, Graells 2007, Graells 2008). La tipologia del ronsal, dels dos morrions i del dos frens articulats, presenten tipologies que Graells situa 
clarament dins del segle IV aC. Pel que fa a la procedència d’alguns dels materials associats tant els treballs anteriors de Pernice (1986) com els 
més recents de Graells conclouen que els dos ronsals serien de producció grega, afinant més situen una àrea de concentració entre la regió messàpia 
i àpula (actual Puglia, Itàlia). En aquest sentit i valorant globalment la composició dels conjunts l’autor conclou “ Para el caso de la necrópolis de 
la Pedrera de Vallfogona de Balaguer (Lleida) nada permite relacionar las dos sepulturas de caballo con un príncipe local emulando una idea de la 
oligarquía ática, pero sí un príncipe ilergeta que emula tradiciones mediterráneas” (Graells 2008, 99).

9. Els cavalls de Pech Maho són descrits com a cavalls amb el membre anterior curt i gràcil en relació al membre posterior. La seva morfologia 
juntament amb la seva petita talla han portat als seus estudiosos a descriure’ls com a Poneys (Galleidrat i Gardeisen 2010, 112)
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representatius de la totalitat de la cabana equina de la fortalesa, el que si que podem dir, de moment, és 
que tots els individus estudiats han evidenciat una morfologia cavallina. Tot i tenir o conservar trets asinians 
que podrien suggerir que es tractes d’una espècie amb perduracions d’alguns trets arcaics propis dels seus 
avantpassats salvatges. La pregunta que ens hem fet és si aquestes trets morfològics poden servir per a 
justificar que estem davant d’una espècie encara força arcaica amb fortes arrels autòctones. Tot i que els 
cavalls apareguts a la Cantorella inviten a plantejar-se la possibilitat de la domesticació local, precamps 
d’urnes, a partir d’individus de petita talla que habitaven la plana, les dades biomètriques són clarament 
insuficients per demostrar-ho. Per aquest motiu es va intentar aportar nous indicis a partir de les analítiques 
d’ADN, que en el primer assaig sobre el gen de Citocrom b10, practicat a dos fetus de cavall de la fortalesa, 
no va proporcionar resultats (Martinet et al. 2010). Tanmateix un treball recent sobre l’ADN mitocondrial de 
cavalls Neolítics i de l’Edat del Bronze (Lira et. al 2010) proposa una relació entre els llinatges mitocondrials 
d’individus ibèrics domèstics actuals i els cavalls salvatges Neolítics. Aquestes evidències s’han establer 
a partir d’una mostra extreta de Cova Fosca, que suggereixen l’existència d’una continuïtat genètica entre 
els cavalls salvatges de Cova Fosca i els cavalls de l’Edat del Bronze del Portalón (Atapuerca IV mil·lenni), 
possiblement domèstics. En aquest sentit, les restes arqueofaunístiques han permès a diversos autors 
confirmar la presència d’un èquid de petita talla en diversos jaciments Neolítics de la península ibèrica 
com Terrera Ventura (Almería), Cova de la Carigüela (Granada) i Cerro de la Virgen (Granada). També 
es menciona la seva presència en nombrosos jaciments Neolítics, principalment, de l’Europa de l’Est 
(Haimovici i Balasescu 2006). D’igual manera, alguns jaciments paleolítics dels sud de França han lliurat 
en els últims anys nombroses restes que s’han atribuït a Equus hydruntinus11, un cavall salvatge molt gràcil 
i amb característiques asinianes (Stehlin i Graziosi 1935; Bonifay 1991; Boulbes 2009; Boulbes 2010). Hi 
ha autors que fins i tot afirmen que aquest animal podria estar present en jaciments de l’Edat del Ferro (p.e 
Wilsm 1989) i que en algunes regions peninsulars hauria pogut persistir fins ben entrat el segle XVI12 (Nores 
i Liesau 1992, 68). A les evidències anteriors cal afegir la recent descoberta, al jaciment de la Cantorella 
(Maldà) (Moya et al. 2012, comunicació personal), de com a mínim tres cranis de cavall dipositats en dos 
sitges Neolítiques. 
Aquestes dades, obren noves línies de treball per al futur que aportin nous elements sobre un focus de 
domesticació local, o no, d’aquesta espècie a la península ibèrica i més concretament a la plana occidental 
catalana. De moment l’únic que podem concloure, a través de les dades disponibles, és que: tenim les 
primeres evidències de la presència d’aquest animal en un jaciment amb fases Neolítiques i de l’Edat del 
Bronze; que també està present de manera més esporàdica en els jaciments del Bronze final; que els 
individus de Vilars presentaven trets morfològics arcaics similars als dels espècimens salvatges localitzats 
al jaciment de la Cantorella i que les talles associades als ossos estudiats presenten mitjanes que encaixen 
amb les dels grups definits per a l’Europa Occidental. Si a tot lo anterior li sumem el fet que la morfologia 
del cavall, a diferència de la del porc i el bou, pràcticament no es modifica en les primeres etapes de la 
domesticació (Piegeadu 2001, 17), permet afirmar amb rotunditat que el que s’havia identificat anteriorment 
com a ases es tractaria, en realitat, de cavalls de petita talla amb trets pròxims als seus homònims salvatges. 
D’aquesta manera s’hauria produït confusió entre els trets arcaics i els trets morfològics de l’ase.

El bovins de la fortalesa dels Vilars eren significativament més grans que les dades procedents del jaciment 
de Minferri (Bronze inicial, Juneda). Els dos ossos que van permetre estimar l’alçada de la creu eren un 
radi i un metatars pertanyents a la fase Vilars II i Vilars III respectivament. La migradesa de la mostra 
impedeix fer una valoració del format d’aquest animals tant a nivell global, com diacrònic. Tanmateix vam 
poder veure com l’individu de la fase Vilars II presentava un format bastant superior al de la mitja de la resta 
de jaciments, podent-se tractar d’un animal castrat o bé d’un mascle de talla gran. En canvi, l’individu de 
Vilars III tenia una talla significativament menor respecte a la de la fase anterior. La talla de l’espècimen de 
Vilars II (ibèric antic) quedava per sobre de la de la majoria de jaciments ibèrics de la costa catalana i dels 
jaciments del País Valencià, Navarra i França. En canvi l’individu de Vilars III (Ibèric ple) presentava una 

10. La determinació de l’espècie a la qual pertany el material genètic reposa en l’amplificació d’un fragment de la codificació de l’ADN mitocondrial, 
el gen del Citocrom b. Aquest gen es conserva al llarg del transcurs de l’evolució, porta una seqüència específica de cada espècie.

11. La classificació sistemàtica d’aquest èquid ha estat debatuda durant molt de temps. Aquesta va ser inclosa dins del sub-gènere Asinus (Stehlin 
i Graziosi 1935), o Hemionus (Azzaroli 1992), relacionada amb els zebrins (Davis 1980; Bonifay 1963 i 1991; Nores i Liesau 1992) i considerada 
com l’últim representant del grup Plio-plésitocé (p.e: Forsten 1999). Segons Nicolas Boulbes (2009) “Ces multiples hypothèses de filiation sont, 
sans nul doute, liées à la mosaïque de caractères portés par le squelette et la denture de cette espèce: gracilité et proportions cursorials des membres 
comme chez les hémiones, protocône très court comm chez les “sténoniens”, ectoflexide profond comme chez les zèbres”.

12. Va ser a principis del segle XX quan un filòleg portuguès, anomenat E. Merea, va demostrar que la paraula “zebro” era també utilitzada pels 
espanyols per a designar a una espècie d’ “ase” salvatge que habitava a la Península Ibèrica. Actualment a autors com Carlos Nores i Corina Liesau 
(1992) afirmen haver recollit suficients elements per a sustentar la hipòtesi de que el “zebro” ibèric seria en realitat l’Equus hydruntinus, un èquid 
prehistòric del Pleistocé europeu. Algunes gravats de l’edat del ferro de la zona de la vall de l’Ebre apareixen representats èquids amb motius zebrats 
al tronc. En concret tenim constància de dos exemples en l’estela de Torre Cremada (Royo et al. 2006, 90) i a l’ Estela del Monte Cantàbria (Logroño) 
(Pascual 1979). 
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talla inferior respecte als de Navarra i França, restant, però, dins les forquilles establertes per als bovins del 
País Valencià i la costa catalana, a excepció de les dos talles de Turó Font de la Canya i Alorda Park amb 
talles significativament superiors durant l’ibèric ple.
Les dades procedents del jaciment de Minferri (Gómez 2000) suggereixen, per a la plana occidental, una 
tendència vers un augment de la talla durant l’època ibèrica que podria suggerir una millora en l’espècie.
Tanmateix cal prendre amb reserves aquests resultats ja que de Minferri només disposem de tres mesures 
de vaca que no tenen perquè esser representatives de la talla global de la cabana bovina. El mateix diem 
de Vilars que amb dos mesures només ens permeten apuntar que durant la fase Vilars II (ibèric antic) hi 
han bovins de talles força més grans a la mitja habitual i que podrien esser més eficaços en els treballs 
agrícoles.

Le mesures aplicades als conills de la fortalesa s’han comparat amb diverses dades biomètriques 
procedents tant d’espècies actuals de diferents zones europees i africanes, com de dades arqueològiques 
(veure fig. 8.11). Els resultats van posar de manifest unes talles molt properes als individus de Castell 
Formós (Cortes et al. 1985), que correspondrien a la subespècie O. cuniculus Huxley. També tenien moltes 
semblances amb els individus actuals dels sud de França (Marfà 2009). Els conills salvatges presentarien 
unes talles molt homogènies en tot el territori Català, un tret que ens ajuda a eliminar la possibilitat d’una 
domesticació prematura d’aquest animals en motiu de l’alt percentatge de NRD de conill i la identificació 
d’alguns individus infantils, i joves, entre les restes de fauna consumida de la fase Vilars II (ibèric antic) 
(veure fig. 5.42).

De gos disposàvem de molt poques dades però s’han pogut documentar a priori dos talles13, una de mitjana 
i excepcionalment a partir de dos restes una de força gran en època ibèrica plena. Columel·la, tot i pertànyer 
a un període i context posterior, ja fa menció de les diferents tipologies canines en funció de la tasca que han 
de dur a terme: “el gos de guardar el bestiar, en estable o pastoreig, no ha de ser tan lleuger com els que 
persegueixen als gamons14, o als cérvols (...) però el suficient per a que pugui barallar-se contra els llops, i 
lleuger per a seguir-los quan fugen, fer-los-hi deixar la presa i tornar-la. El cos per tant, serà gran i llarg. Per 
a tota la resta, semblant al de guarda, però variant el color. Han de ser de color clar, per a que es distingeixin 
de la fera durant la nit, quan es tracti de fer front als llops, de manera que no els puguem confondre. També 
perquè aquesta vegada si és clar no excitaran tant a les ovelles al ser d’una tonalitat semblant a la seva” 
(a els Dotze llibres de l’agricultura). Però no sembla una realitat tant llunyana quan ho contrastem les fonts 
amb les evidències arqueològiques d’alguns jaciments peninsulars. En aquest sentit Altuna (1980) ja va fer 
referència a dos tipus diferents de gos durant la Primera Edat del Ferro a la península, almenys pel que fa 
a la seva talla: un de menor que coincidirà amb el Canis familiaris intermedius i un altre de talla major que 
coincidiria amb el Canis familiaris inostranzewi o el Canis familiaris matris-optimae.
A la plana occidental no s’havia pogut constatar cap variabilitat en la talla, prèvia al període de l’Ibèric 
Ple, on els gossos presentaven una talla mitjana i una morfologia molt homogènia hereva de les espècies 
observades durant l’Edat del Bronze. Aquestes característiques semblen adaptar-se a les necessitats del 
moment observant un tipus de gos més apte per a la caça que per a la guarda dels ramats. Entenent guarda 
com a protecció i no tant com a un animal molt útil a l’hora d’ajudar al pastor a conduir i fer creure als ramats 
de petita talla.
Aquesta homogeneïtat sembla trencar-se en arribar al període de l’ibèric ple, on sembla que la fortalesa 
dels Vilars ha lliurat les dos primeres restes de cànid d’una talla anormalment gran, juntament amb un 
copròlit que també sembla pertànyer a aquesta espècie15 (veure fig. 5.37). Totes van aparèixer en el mateix 
context cronològic i espacial. Una escàpula es va localitzar en un dels nivells de la cisterna (UE 707816, 
sector 7/1), i el copròlit i un atles estaven dipositats en un mateix nivell del baixador (UE 707617, sector 7/3). 
No tenim coneixement de cap altra troballa d’aquestes característiques a Catalunya, almenys en aquest 
context. Ara bé, en altres punts de la península sí que s’han documentat, de manera molt puntual i 
escadussera, algunes restes i/o evidències arqueològiques de cànids de talla anormalment gran. Alguns 
13. La talla s’ha estimat a partir dels diversos individus de la col·lecció de referència disponibles al laboratori d’arqueologia de la UdL. Això ha estat 
motivat per la impossibilitat d’establir l’alçada de la creu dels individus per la fragmentació o migradesa de la mostra. 

14. En aquest cas es refereix als gossos de caça amb unes característiques morfològiques ben diferenciades respecte als gossos de guarda. En aquest 
cas serien gossos més aviat de talla mitjana, lleugers i ràpids per a poder perseguir millor a les preses.

15. Sabem que és un copròlit de gos per la morfologia i perquè tenia incrustats diversos fragments d’os, una característica típica dels carnívors, 
sobretot els de gran talla, que tenen unes mandíbules més potents per estellar els ossos. D’altra banda la presència d’ossos digerits també s’ha 
constatat a la fortalesa al llarg de totes les fases d’ocupació.

16. Aquest nivell negre (UE 7078), amb molta matèria orgànica (carbons, ossos) i ceràmica, adossat a les parets de la cisterna i proper a la base, 
contenia un total de 114 restes.

17. El sediment amb argiles amb taques de margues (UE 7076) que cobria part del nivell grisós-argilós (UE 7066), era una recàrrega d’argiles situada 
entre l’esglaó UE 7057 i l’esglaó UE 7066. Dins aquest nivell hi havia un total de 56 restes òssies.
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d’ells van ser recollits en un treball sobre l’origen dels mastins ibèrics i la seva relació amb l’activitat 
transhumant (Vega et al. 1998). La zona més prolífica va ser la de la Meseta (veure fig. 5.37), on s’han 
localitzat un fragment de coxal a Soto de Medinilla (Escudero 1995, 187), un atles a Castilmontan (Arlegui 
1990, 54) i diversos copròlits a Cerro del Castillo (Morales i Liesau, 1995, 473). Més al nord, el jaciment de la 
Hoya (Altuna 1980, 79) també va proporcionar un extrem distal d’húmer, dos ulnes i un extrem distal de tíbia 
de gossos de talla gran. Tot i que les cronologies van de la primera edat del ferro fins a l’època celtibèrica, 
són races que no tindrien res a veure amb la introducció de nous agrotips durant l’època romana.
Si comparem les dades biomètriques dels exemplars de Vilars (atles i escàpula) amb les d’alguns jaciments 
mesetenys i/o celtibèrics de diferents cronologies, ens adonem ràpidament que tot i que a la fortalesa 
també hi ha els gossos de talla mitjana, les restes trobades a la cisterna presenten una talla anormalment 
gran (veure fig. 5.38) que es podria incloure dins d’aquestes espècies més grans descrites per Altuna 
(1980) i pels autors llatins.
No obstant això, a un corpus tan escàs de dades que fa excepcionals aquestes restes, cal afegir-hi la 
incertesa que provoca l’atribució a l’espècie Canis familiaris. Un dels principals criteris distintius que s’ha 
utilitzat per separar-lo del seu agrotip salvatge, Canis lupus, sempre havia estat principalment la talla. En 
tot cas considerem que aquest no pot ser un criteri diagnòstic per si sol, ja que cal tenir en compte l’estudi 
de la morfologia de l’animal així com el context d’aparició de les restes a l’hora d’atribuir-les a una espècie 
o una altra. En el cas de Vilars hi ha dos motius que ens han impulsat a decidir-nos per un origen domèstic. 
En primer lloc que ni a Vilars ni a la plana no hi ha cap resta atribuïda a Canis lupus i, en segon lloc, que les 
restes òssies també estaven associades a un copròlit amb unes dimensions força grans. 

7. Caracterització de les pràctiques rituals i simbòliques

L’estudi dels conjunts sota paviment, localitzats en els diferents espais de la fortalesa, suggeria, d’entrada, 
que la major part d’ells serien fruit d’actes intencionals relacionats amb algun esdeveniment social destacat 
per a la comunitat. Pensem que no es tractaria de pràctiques quotidianes, tot i que molts dels dipòsits es 
van trobar en àmbits domèstics. Aquestes pràctiques s’havien interpretat, majoritàriament, com el resultat 
de sacrificis fundacionals en motiu de la construcció de nous edificis (p.e: Casellas 1995; Belarte 1997, 
186). Però aquestes interpretacions presenten alguns elements que permeten qüestionar-les: la diversitat 
d’espècies (ovicàprids, porcs, fetus de cavall, perinatals humans) emprades; els diferents contexts 
d’aparició; el fet que no tots els edificis disposin d’aquests conjunts; que no estiguin sempre associats 
a nivells de refacció; etc. Tot plegat posa de manifest l’existència de pràctiques molt més complexes i 
diversificades, que respondrien a diferents motivacions. En aquest sentit, el context estratigràfic mostrava 
diferents tipus de deposicions: unes més relacionades amb les reparacions dels edificis i unes altres que, 
d’entrada, no mostraven una relació evident amb aquests tipus d’activitats. D’aquesta manera, alguns dels 
dipòsits podrien correspondre a accions puntuals que no estarien relacionades directament amb la refacció 
de l’espai.
Un aspecte que sembla que força exclusiu de la fortalesa, és el tractament i la disposició que presenten 
alguns dels individus inhumats. Els gestos clarament afectius i la cura amb que alguns individus van ser 
depositats, deixaven entreveure l’existència d’un tracte diferencial i/o preferent segons l’espècie. Tenint en 
compte aspectes com el contingut del dipòsit, el patró deposicional i el tractament de les restes:

• Conjunts de caràcter no subsistencial, on apareixen individus aïllats d’una mateixa espècie i en 
connexió anatòmica18. Totes les parts de l’esquelet estaven representades i no tenien cap marca 
relacionada amb la manipulació o processament de l’esquelet. Aquest conjunts solen apareixen en 
posició primaria de cúbit lateral (en posició fetal), fet que posa de manifest la cura amb que s’haurien 
inhumat. En aquest cas sembla que els individus podrien haver patit una mort natural i, per tant, molt 
probablement no entrarien en la dinàmica sacrifici/ofrena d’una primícia. Formant part d’aquesta 
tipologia hi trobaríem els perinatals humans i els fetus de cavall. En aquest cas tot i no tractar-se 
d’un esser viu els conjunts amb vasets ceràmics també s’inclourien dins d’aquest tipus de categoria.

• Conjunts compostos per ofrenes alimentàries. En aquest cas es tracta de deposicions intencionals 
d’animals prèviament consumits (ja sigui de manera integral o només d’algunes parts del seu esquelet). 
Trobem les restes sense connexió anatòmica, amb nombroses marques de tall que impliquen tant 
processos d’esquarterament com, en alguns casos, de descarnament. La composició esquelètica 
és molt variable (tipus A, B, C i D), que va d’animals sencers fins a algunes parts seleccionades. A 

18. En els casos on les restes han aparegut dispersades, l’estudi tafonòmic i estratigràfic ha demostrat que es tractava de l’acció dels factors 
postdeposicionals. D’aquesta manera es molt possible que en origen les restes s’haguessin dipositat integres i en connexió anatòmica.
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diferència dels anteriors conjunts, en aquest cas no s’observa cap mirament, ni una cura especial 
a l’hora de depositar les restes. Les deposicions no es van fer amb cura, més enllà de l’excavació 
d’una fossa, en alguns casos, per a dipositar les restes. També cal destacar que en dos casos hi 
havia elements de senyalització del dipòsits. Formant part d’aquesta tipologia hi trobaríem els porcs 
i els ovicàprids.

• Conjunts compostos per deixalles de consum domèstic. Aquestes tenen un caràcter clarament 
subsistencial i no deixen de ser petites escombreres puntuals excavades en els paviments de 
les cases. En el seu interior hi han ossos diversos aïllats pertanyents a espècies diferents tant 
domèstiques com salvatges. Algunes d’elles presentaven marques de tall i traces de foc. En aquest 
cas no solen presentar cap traça evident de l’acció dels carnívors, de manera que tot apunta a que 
el seu enterrament hauria estat relativament ràpid.

L’existència de patrons deposicionals clarament diferencials, segons l’animal, podria estar reflectint els 
diferents valors econòmics i simbòlics que, els habitants de la fortalesa, haurien conferit als seus animals. 
En aquest sentit, si comparem els percentatges de representació de les espècies en les deixalles de consum 
i en els dipòsits sota paviment19, apareixen algunes diferències significatives. En primer lloc, s’observa 
com per a l’alimentació quotidiana s’hauria consumit principalment la carn d’ovicàprid, seguida a bastanta 
distància per la de porc jove i finalment un consum puntual de bovins i molt testimonial de cavall. 
En segon lloc, veiem com el registre ritual mostra un espectre força diferent a l’anterior. De manera que 
si comencem pels dipòsits alimentaris, veiem com els porcs jove/adults (òptim carni) serien les víctimes 
preferides per als banquets o actes rituals. En canvi, els ovicàprids, que són la categoria animal més 
important en l’economia ramadera del jaciment, se situarien en l’últim lloc de l’espectre faunístic ritual. 
Pensem que el valor econòmic, els atributs de las seva carn i la gestió i manteniment del porc en les 
societats rurals (veure punt 6.2.5) el farien una víctima més adequada per a celebracions de tipus col·lectiu. 
A més es veu una clara diferència entre el consum diari que prioritzava el consum d’animals joves (menys 
carn) i el d’aquest tipus de rituals on s’elegien animals que havien arribat a l’òptim carni i per tant que podien 
satisfer la demanda d’un major nombre de comensals
Els animals que no formaven part de l’alimentació diària no apareixen en el registre de consum ritualitzat 
(bou i gos) o bé apareixen sencers sense haver estat prèviament consumits (cavall). En el cas dels èquids 
tant els gestos afectius com el fet de presentar el mateix tipus de tractament que rebien alguns dels infants 
del poblat s’ha interpretat com un indici d’equiparació simbòlica entre l’humà i l’animal. El cavall podria tenir 
un valor que li hauria conferit un estatus diferent al de la resta d’animals de la cabana domèstica fins al punt 
que se li proporcionarien alguns privilegis com el de ser inhumat en les mateixes condicions que els dels 
seus propis fills. 
Pel que fa a l’abscència dels bovins i els cànids del registre ritual. En aquest sentit tant el format de l’animal20 
com el seu valor econòmic i/o funcionalitat podrien haver estat factors determinants a l’hora de considerar-
lo una víctima poc desitjable per aquest tipus d’esdeveniments. En aquest sentit, és molt il·lustrativa la 
valoració d’Ovidi quan diu “apartad los cuchillos del buey, oficiantes de túnica arremangada: que el buey 
labre; sacrificad a la marrana holgazana. El cuello que es apropiado para el yugo no debe herirlo el hacha: 
que siga vivo y trabaje mucho tiempo la tierra dura” (Fastos IV, 413-417). En tot cas, no podem descartar 
que s’hagués pogut sacrificat en motiu de festivitats i/o celebracions col·lectives que no haurien deixat cap 
rastre en el registre ritual dels espais domèstics. 
Referent a les poques restes de gos localitzades en el registre de consum, tampoc permeten assegurar que 
aquest fos consumit, almenys de manera habitual. Sembla que en realitat la seva funció al jaciment seria 
la d’acompanyar i protegir a l’home, sense que la seva valoració transcendís a l’esfera ritual ni a l’esfera 
alimentària.

19. A l’hora de valorar el paper dels animals en l’àmbit econòmic i la seva transcendència en el pla ritual només s’han tingut en compte les dades de 
la fase Vilars I i Vilars II ja que són les que presentaven registres suficientment rics.

20. La talla de l’animal hauria dificultat la deposició de les seves restes dins dels petits àmbits domèstics. A més el sacrifici d’aquest animal 
implicaria un excedent important de carn, suggerint la realització d’esdeveniments amb un nombre més elevat de comensals.
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Fig. 9.1 - Percentatge de l’NMI de les restes de consum i de l’NMI de les restes exhumades dins dels dipòsits sota paviment

Un altra element que posava de manifest un tractament diferencial dels animals, era la distribució espacial 
dels dipòsits. Sembla que hi havia una certa “zonificació” dels conjunts, no subsistencials (fetus de cavall 
i perinatals), en entrar al període ibèric (veure fig. 6.1; 6.5 i 6.6). En un moment en que el jaciment va 
patir diverses remodelacions (augment de la talla de les cases de la zona 4 i una major compartimentació 
d’alguns espais de la zona 11) la diversitat dels dipòsits podria esser un indicador de la culminació d’un 
proces de complexificació social, que també quedaria reflectit en la categorització de les víctimes/ofrenes 
en funció de dels “espais” o de les “persones/activitats” que acollien. En aquest sentit, veiem que mentre al 
barri nord (zona 11), i als sectors nord del barri central (zona 6), hi havien totes les inhumacions d’infantils; 
els espais del barri sud (zona 4) contenien totes les inhumacions de fetus de cavall. Pensem que aquesta 
distribució podria ser un indicador de l’existència de rituals específics en funció de la classe social, que 
habitava en els diferents barris, i potser en funció del valor simbòlic, i atributs econòmics, que s’haurien 
conferit a les diferents espècies. 
D’altra banda, els conjunts compostos per ofrenes alimentàries no es localitzaven de manera tant pautada 
com els anteriors. Aquests semblaven tenir més relació amb la funcionalitat d’alguns espais concrets. Els 
porcs apareixien sobretot en àmbits singulars i d’ús col·lectiu o en els “rebosts” de les cases més complexes, 
mentre que els pocs exemples de conjunts amb ovicàprids estudiats aparèixer sobretot en àmbits domèstics 
. En aquest sentit el tracte de la víctima, la simbologia i valor econòmic de l’animal i l’estacionalitat dels 
sacrificis suggereixen que la motivació d’aquests dipòsits seria diferent a la dels conjunts no subsistencials. 
Podent-se tractar d’actes i festivitats col·lectives de cohesió social destinades a enfortir. En aquest sentit és 
interessant destacar l’augment dels tipus C i D en entrar al període ibèric que podrien suggerir una major 
redistribució i aprofitament de la carn en actes d’aquest tipus.

A la plana occidental catalana la presència de restes animals col·locades sota el paviment dels espais 
és un fet àmpliament documentat des de la Primera Edat del Ferro (tot i el poc registre disponible) i amb 
continuïtat durant l’època ibèrica (veure mapa, fig. 9.2). Però a escala regional semblen traçar-se algunes 
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diferències entre la zona sud del riu Corb i la zona nord. De manera que els dipòsits de fetus de cavall es 
tan sols concentren a la zona sud (exemplificat per Tossal del Molinet i els Vilars). De la mateixa manera els 
dipòsits amb altres restes d’animals, que a la zona sud ja estan presents durant la Primera Edat del Ferro, 
són abcents a la zona nord fins a l’Ibèric Finalno hi han evidències d’aquests pràctiques fins a l’Ibèric Ple. 
Però caldrà esperar a veure si aquesta tendència se segueix complint un cop hi hagi un major nombre de 
jaciments excavats.
Aquest fenomen no diferencia a la plana (sud-occidental) de la resta dels territoris limítrofs, on s’evidencia 
una dispersió territorial important d’aquests dipòsits que indica que és un fenomen present en els diferents 
grups culturals i regions d’aquests períodes. En aquest sentit però volem destacar que la plana mostra 
unes pràctiques rituals molt originals i pròpies que la diferencien de les dels poblats de la costa i del 
llevant peninsular. Els principals trets que caracteritzaven, i a la vegada diferenciaven, a la fortalesa eren: 
l’alt percentatge de dipòsits de porc en detriment dels d’ovicàprid; el ritual exclusiu de fetus de cavall 
(també present a Tossal del Molinet); el fet que els dipòsits d’ovicàprid no apareguessin associats amb les 
inhumacions d’infants (veure mapa 9.2) i uns mateixos patrons deposicionals per als fetus de cavall i els 
perinatals.

Tot i algunes de les diferències formals constatades entre territoris, a nivell global sembla que les pràctiques 
rituals de les comunitats segueixin uns mateixos patrons (inhumacions de perinatals en àmbit domèstic 
i inhumació de certs animals en àmbit domèstic). Aquest fet l’atribuïm a un context economicosocial i 
ecològic similar (a finals de la Primera Edat del Ferro) que afavoriria la reproducció d’actes destinats a 
resoldre unes determinades demandes i a apaivagar i/o alleujar unes pors i incerteses similars. Aquestes 
estarien relacionades tant amb l’activitat econòmica (protecció de les collites i els ramats; garantir uns 
bons excedents; lluitar contra les plagues i les inclemències del temps; afavorir la fertilitat; etc.) com amb la 
voluntat de perpetuar una determinada estructura social jerarquitzada (rituals de cohesió social com pot ser 
la redistribució de la carn, a bé de luxe, a través dels banquets oferts a familiars i/o aliats; creació de símbols 
identitaris propis vehiculats a través dels gustos, el consum i la possessió de determinats productes). 
L’estudi de les societats complexes, amb una economia principalment agrícola, on la ramaderia esdevindria 
una pràctica destinada a autoabastir a la comunitat, els animals jugarien rols ben diversos. D’aquesta 
manera, la nostra postura és la de no restar dins d’una interpretació merament funcionalista o productivista, 
en que el ramat es concep com un capital i la gestió del criador com les dutes a terme per una comunitat 
amb una mentalitat capitalista (Goldschmidt 1972). Els resultats que ha ofert la fortalesa dels Vilars i de 
Tossal del Molinet mostren en primer lloc que hi ha animals que reben un tracte diferencial i que, en 
aquests casos, l’esquema sacrificial que presideix la mort de l’animal posa de manifest el contingut de la 
noció de proximitat entre aquest i l’ésser humà. Aquesta proximitat també sembla constatar-se en alguns 
dels enterraments del Bronze inicial/ple del jaciment de Minferri (Juneda) (Gómez 2000; Nieto et al. 2012, 
comunicació personal).

El registre ritual de la fortalesa no respondria a motivacions i necessitats gaire diferents a les que podrien 
tenir les comunitats dels territoris veïns. El que si que es fa evident és la diversitat formal i l’existència 
d’uns codis simbòlics i identitaris propis, que es mantindran fins ben entrat el període Ibèric. En aquest 
sentit també volem apuntar la relació que sembla haver-hi entre els dipòsits sota paviment i les societats 
socialment més complexes. Ja que els dipòsits apareguts en alguns espais singulars i en altres seleccionats 
per motius que desconeixem; la categorització que sembla establir-se entre les ofrenes en funció del valor 
econòmic i social de l’animal.
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Si tenim en compte els diversos indicadors exposats en el punt anterior s’han pogut identificar diverses 
tendències, a partir del registre faunístic, que poden donar resposta a algunes de les preguntes que s’han 
formulat en aquest treball i que s’han descrit a l’inici del punt 9.1. 

En primer lloc, cal dir que a nivell global la fortalesa dels Vilars es presenta com a hereva d’alguns elements 
culturals del GSC, que inclou tant aspectes relacionats amb l’arquitectura, com els elements de cultura 
material i les activitats agrícoles (Alonso 1997). Però encara que aquestes societats mantenen encara 
uns costums que extenen les seves arrels en l’Edat del Bronze (1250-775 cal. a-C), l’entrada a la Primera 
Edat del Ferro (700-550 a.C) suposarà la progressiva fortificació dels assentaments, la colonització de 
nous espais a la plana, l’aparició de fortaleses com la dels Vilars, la reestructuració del poblament i les 
significatives diferències entre els rituals d’enterrament (GIP 2003). El registre faunístic també ha reflectit 
aquest canvis a partir de la constatació de pràctiques rituals molt pautades, de canvis en la gestió ramadera 
i en la composició de la cabana domèstica. Però  les dades procedents d’altres jaciments situats a l’Urgell i 
la Noguera, definien uns perfils faunístics i poblacionals diversos que semblaven estar en relació amb unes 
determinades zones territorials. En primer lloc, els jaciments situats a la zona nord-occidental, de la Conca 
del Segre (Urgell nord i Noguera), mostraven una dinàmica continuista, pel que fa a la composició de la 
triada, respecte a la fase precedent, on els bovins seguien ocupant el segon lloc en ordre d’importància. 
En segon lloc, els jaciments de la zona sud-occidental, de la Conca del Segre (Garrigues i Urgell sud), on 
la fortalesa dels Vilars enregistrava un augment del porc i una disminució del boví que ara se situava en 
el tercer lloc de la triada. Aquest perfil suggereix una especialització i priorització d’un tipus d’agricultura 
més extensiva. Això s’hauria reflectit en el registre arqueozoològic amb un increment del nombre d’animals 
lligats a la producció agrària (bovins), i que per tant desapareixen del registre alimentari, i un augment 
d’aquells que poden ser alimentats sense “cost en terra” (porcs), que a la vegada suplirien el buit alimentari 
que deixarien els bovins. Tanmateix el control estricte de la talla dels ramats en els quals l’explotació 
càrnia, per a l’autoabastiment dels membres de la comunitat, és la base de l’economia ramadera, la poca 
antropització dels paisatges i la manca de grans estructures d’emmagatzematge encara no permeten parlar 
d’una agricultura que produís grans quantitats d’excedent a la plana sud, però sí que hi hauria hagut una 
major optimització respecte als períodes precedents.
El registre ritual també mostra diferències entre la zona nord i sud del riu Corb, de manera que els jaciments 
que queden al sud semblen mantenir certes costums comunes com, per exemple, la pràctica de les 
inhumacions de fetus de cavall en context domèstic, localitzades tant a la fortalesa els Vilars com a Tossal 
del Molinet (Poal). Els Vilars també comptava amb altres tipus de dipòsits com els que contenien restes 
de porc i ovicàprid consumit i també inhumacions infantils que són una perduració clara de les pràctiques 
del Bronze Final. En canvi, la zona nord de moment no ha proporcionat ni un sol d’aquests dipòsits com 
tampoc ho farà en les fases posteriors. A més a més, tant el perfils alimentaris com les reestructuracions 
que pateix la fortalesa, en aquest moment, suggereixen que els habitants de la zona sud de la plana podrien 
disposar d’una millor qualitat de vida, ja que sembla que hi ha indicadors d’un augment demogràfic, que de 
moment no s’ha pogut constatar a la zona nord. Tot plegat mostra una Primera Edat del Ferro dual entre 
nord i sud de plana, i a la vegada una estreta relació entre el model productiu, el tipus d’assentament i els 
condicionants ecològics. De manera que cada assentament anirà per lliure i s’organitzarà per a garantir 
l’autoabastiment de la seva comunitat.

En segon lloc, el registre ha mostrat alguns canvis significatius en entrar a l’ibèric antic (550-400 a.C) 
que s’han materialitzat, a la fortalesa dels Vilars, amb una gestió de la triada  caracteritzada per una 
disminució de la mortalitat infantil; una major explotació dels productes en vida dels bovins; una menor 
rendibilització de la carn de porc (ara se sacrifiquen majoritàriament en edat juvenil); la “zonificació” 
d’algunes pràctiques rituals que semblen associar-se a determinats barris; l’augment de dipòsits amb restes 
de porc; la documentació del primer, i únic, dipòsit tipus C d’ovicàprid tant característic dels jaciments de 
la costa; la continuïtat i intensificació de les inhumacions de fetus de cavall;  l’aparició de recintes cultuals i 
d’espais marcadament singulars on s’han documentat dinàmiques diferenciades de consum i la disminució 
del nombre de cases. Tot plegat coincideix amb l’arribada de les primeres importacions gregues que van 
acompanyades, tot i la seva poca presència encara, d’un canvi progressiu de costums, gustos alimentaris i 
canvis en la gestió segurament degut a la introducció de millores en la cria del bestiar i potser a una major 
intensificació de l’activitat agrícola que s’hauria reflectit en una disminució de la mortalitat infantil, una 
disminució de l’activitat cinegètica, el manteniment dels animals fins a edats més adultes fet que implica 
una explotació més intensiva de les pastures i de l’energia animal i un augment de les pràctiques rituals que 
per l’estacionalitat dels sacrificis es podrien relacionar amb festes i/o celebracions col·lectives associades al 
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calendari agrícola. Així doncs, tot i alguns elements de continuitat, respecte al període anterior, ara es fan 
més evidents les desigualtats socials i sembla que apareixen clars indicis de segregació dins dels jaciments 
de primer ordre com la fortalesa dels Vilars.
Però a diferència del que passa a la resta de jaciments coneguts a la plana, la fortalesa mostrava símptomes 
evidents d’intensificació tant per alguns canvis en els espais com pels canvis en el registre alimentari, 
ramader i ritual. Sembla que en aquest moment s’haurien consolidat les estructures de poder anteriors i 
s’haurien intensificat algunes diferències socials i econòmiques. Això s’hauria pogut traduir en una major 
territorialització, capitalitzada per diferents centres de poder, tipus Vilars, en altres zones de la plana?. 
Actualment és difícil afirmar-ho però el que si que sembla apuntar-se en aquest moment és la continuitat 
de la dualitat, detectada durant la primera edat del ferro, entre la zona situada al sud i al nord del riu Corb. 
D’aquesta manera, mentre que a la zona sud semblen haver-hi indicadors evidents de la intensificació de 
les desigualtats socials i d’una possible major diferenciació entre assentaments, els jaciments situats a la 
zona nord, del riu Corb, presenten el mateix tipus de gestió que en les fases precedents.

En tercer lloc, les tendències observades en la fase anterior, són les que han permès valorar que l’entrada 
a l’ibèric ple (400-200 aC) suposa una homogenització en els diferents territoris (València, Costa Catalana 
i Plana Occidental Catalana). Els importants canvis que se succeeixen arreu del territori català i valencià, 
que culminaran amb el procés de jerarquització social i l’organització d’una estructura de tipus estatal, 
sembla afectar també de ple a tot el territori de la plana interior. Aquesta nova realitat sembla haver quedat 
reflectida en els costums a taula ja que ara molts jaciments presenten els mateixos perfils i preferències 
alimentàries. En relació a la composició de la dieta càrnia, els ovicàprids continuen dominant el registre, 
seguits pels suids, que experimenten un notable creixement, i els bovins, la proporció dels quals se situa 
entorn el 10%. 
La fase Vilars III (425/400-390/375 aC) presentava un perfil equivalent a l’aparegut en els jaciments costers, 
tant del territori català (Penya del Moro, Alorda Park i l’Esquerda) com del territori valencià (Turó de Sant 
Miquel, Castellet de Bernabé, Puntal dels Llops, la Seña, la Bastida de les Alcusses). Inclús presenta 
semblances amb el jaciment aragonès de Castellazos, que sembla quedar en la zona límit entre els territoris 
celtibèrics i ibèrics. Ara el tipus de consum no sembla estar tant relacionat amb la tipologia del jaciment, sinó 
que més aviat sembla respondre a una evolució cronològica que afecta de manera generalitzada, ara sí, a 
tots els territoris de la cultura ibèrica. Els resultats també mostren unes diferències significatives entre el tipus 
de consum en els territoris celtibers i ibers, diferències principalment establertes a partir de la importància 
dels bovins (35-72%) i disminució significativa dels ovicàprids (16-55%) en la zona celtibèrica. Aquestes 
diferències podrien respondre tant a factors ecològics i geogràfics, com econòmics i culturals. No podem 
deixar de banda que la majoria d’assentaments de la zona celtibèrica es troben en zones muntanyoses 
més aptes per a la cria i explotació del ramat boví. El que si que veiem és que en general tampoc presenten 
semblances entre ells, per tant molt probablement cada assentament s’adaptaria a les condicions del seu 
entorn, podent ser unes economies molt més centrades en la ramaderia que en l’agricultura, tal com han 
apuntat alguns autors (p.e: Lorrio 1997, 297-298; Vega et al. 1998; Sànchez 1998; etc).
Així doncs, la tendència constatada durant l’Ibèric Ple més que suggerir un canvi en els costums alimentaris 
dels poblats més importants, que més o menys mantenen la mateixa tendència que havíem vist en el període 
anterior (augment del porc i disminució del bovins), suposa una expansió del mateix model de consum en 
diferents tipus d’assentaments, com si es vulgués imitar o emular uns gustos molt determinats, i potser 
de caràcter més mediterrani, que van sorgir a les ciutats o poblats de primer grau. Aquesta tendència a la 
homogeneïtzació ja havia estat documentada en treballs anteriors (Valenzuela 2008a; Valenzuela 2008b; 
Albizuri et al. 2010), per als territoris de la costa central catalana, moment en el qual veiem apareixer per 
primer cop el terme “globalització” dels costums per descriure la homogeneïtzació en de la composició de 
la dieta i els canvis en la gestió dels animals. Un fenomen, que arran d’aquest estudi, també veiem que 
arriba i afecta als jaciments de la plana occidental catalana durant l’Ibèric Ple, i només a la fortalesa dels 
Vilars, durant l’Ibèric Antic. 
Aquests nous gustos i valors, amb que semblen emmirallar-se les comunitats de la plana occidental, també 
podrien haver quedat reflectides en l’aparició de les tombes artistocràtiques de la necropolis de la Pedrera 
(Vallfogona de Balaguer). Algunes d’elles presentaven armes i en dos s’havia sacrificat un cavall del qual 
només s’havia inhumat el cap acompanyat dels elements de govern (arnesos, ronsals i frens). L’estudi 
faunístic de les restes va evidenciar que es tractava d’animals d’una talla molt superior a la dels poblats. 
En aquest sentit, tant el cavall de la necròpolis de la Pedrera, com el de la Regenta (Borriana), ambdós 
apareguts en contextos funeraris i/o rituals (fora de poblats), presentaven talles significativament superiors 
a les de la resta de cavalls localitzats entre les deixalles de consum dels poblats. Aquest fet ens ha portat a 
plantejar-nos la hipòtesis de que durant l’època ibèrica (més concretament a partir de l’ibèric ple) hi hagués 
una selecció entre cavalls “de primera” i cavalls “de segona” en funció de les seves dimensions i conformació 
corporal. De manera que, ara, potser fruit d’una generalització de l’accés a aquest animal, l’ostentació ja 
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no passaria només per la tinença d’aquest animal, com podria haver passat durant la Primera Edat del 
Ferro i l’Ibèric Antic, sinó que ara les elits ja busquen certs elements d’importació per fer valer i augmentar 
les diferències entre ells i la resta de la societat. Aquest fet encaixaria perfectament amb la reinterpretació 
que s’ha fet recentment dels conjunts metàl·lics d’imploració trobats a les mateixes tombes (Garcés 2007; 
Graells 2008) que han permès apuntar la possibilitat de  l’existència d’aristòcrates i/o prínceps ilergetes que 
pretenguessin emular les tradicions mediterrànies (Graells 2008, 99).
Discernir fins a quin punt aquests canvis estan responent a noves necessitats alimentàries, fruit d’un 
augment demogràfic, o simplement a canvis culturals, que impliquen nous valors simbòlics atribuïts al 
consum de certs animals, es fa difícil en l’estat actual de la recerca. En tot cas, i tenint en compte el context 
en el que ens estem movent, no pensem que s’hagin de llegir des d’un punt de vista unifactorial, ja que 
els condicionants econòmics que haurien pogut influir en els criteris de selecció gastronòmica podrien ser 
l’expansió del comerç i la “globalització” dels mercats; la introducció de noves tecnologies, que repercutirien 
en les tècniques preparació/conservació d’aliments i en la gestió/manteniment dels animals domèstics; 
el distanciament, en el poder adquisitiu, de determinats sectors socials i el desig inherent a la condició 
humana d’igualar-se socialment en l’accés als bens de prestigi. Tot plegat es podria resumir amb la frase 
de Barrau (1983) quan afirma que “les conquestes tecnològiques, el comerç i la diferenciació social podrien 
ser els factors bàsics dels canvis alimentaris” (Barrau 1983).

Per concloure, volem destacar que sembla que la fortalesa dels Vilars reflecteix en profunditat el procés 
històric en les seves dimensions fonamentals: les noves estratègies en l’explotació i control del territori, el 
desenvolupament dels cabdillatges complexes durant la Primera Edat del Ferro. D’aquesta manera l’estudi 
faunístic ha permès corroborar l’existència de cabdillatges, almenys a la zona sud de la plana, durant els 
períodes que presideixen l’eclosió de la cultura ibèrica. Sembla que la globalització dels costums que veiem 
en entrar a l’ibèric Ple que va acompanyada de la decadència de la fortalesa, molt probablement, fruit d’un 
tipus d’assentament i d’organització politicosocial arcaiques que ja no tindrien lloc en un context regit per 
una organització de tipus estatal. Un altre fet interessant ha estat la dualitat observada entre les zones nord 
i sud de la plana (separades pel riu Corb), que ens obligaran d’ara endavant a deixar de banda un discurs 
generalista per a la plana, almenys en els períodes que precedeixen el període de l’Ibèric Ple (425/400-
390/375 aC). Finalment i pel que fa a la causa del sorgiment prematur de les societats complexes, al sud 
de la plana, amb les poques dades disponibles no podem oferir una resposta concloent des del registre 
faunístic. En aquest sentit, la importància de l’excedent agrícola és la clau de volta de molts enfocaments 
actuals a l’hora de valorar el potencial econòmic d’aquestes societats. Pel que respecta a la plana occidental 
catalana, s’han de tenir en compte alguns aspectes que es presenten problemàtics (Alonso 1997, 476). 
Aquestes incerteses es centrarien, no en la potencialitat natural  i economicosocial de les comunitats de 
la primera edat del ferro, sinó sobretot en la constatació d’una inestabilitat considerable de les collites, i 
també en la manca d’estructures d’emmagatzematge importants que, tanmateix, es coneixen en altres 
èpoques protohistòriques. La realitat que presenta la plana a partir de les dades carpològiques, i en l’estat 
actual de la recerca, deixa entreveure unes comunitats que si bé podien oferir un excedent comercial de 
cereal; aquest seria irregular. És inevitable que davant aquesta realitat l’existència d’un comerç important, i 
sobretot, continuat, plantegi seriosos dubtes (Alonso 1997, 477). L’anàlisi arqueològic ha aportat en aquest 
sentit la presència de patologies de treball durant la fase Vilars II i Vilars III,  la intensificació de l’explotació 
en vida dels bovins durant l’Ibèric Ple i la presència d’uns perfils iguals als detectats en els jaciments de 
la costa, i que allà s’associen clarament amb un tipus d’economia extensiva on un gran volum d’excedent 
seria controlat per una èlit militar amb l’objectiu de servir de moneda de canvi amb els colonitzadors grecs. 
L’influx colonial ha estat considerat per alguns autors, sobretot des de mitjans del segle V i durant el segle 
lV, com el motor que incentivarà la transformació de l’economia ibèrica cap als excedents agraris, essent 
la base de l’estructura econòmica la seva producció i exportació (p.e: Sanmartí i Santacana 2005; Gracia i 
Munilla 1993, 233-249; Gracia 1995, 99).
Però en el cas de la plana occidental, tot i que les fonts escrites (Titus Livi XXIX, 3) parlen de l’elevat grau de 
producció d’aquestes zones, no s’ha pogut constatar de manera l’existència de sistemes d’emmagatzematge 
amb una capacitat important, element bàsic en un agricultura excedentària. En tot cas sembla que el que 
sí que podem afirmar sense gaires reserves és que el registre faunístic s’adapta perfectament a un model 
de  societat ilergeta principalment agrària que, quan li seria possible, comerciaria amb els seus excedents 
agrícoles (un dels pocs productes, sinó l’únic, que poden oferir a canvi dels productes que reben, els quals 
sí que tenen un reflex arqueològic quantificable).
Els seus assentaments tindrien una economia principalment agropecuària, basada en l’autoabastiment, tal 
com mostra l’ampli ventall de recursos utilitzats i representats en els registres arqueològics més complets. 
La manca de grans magatzems que puguin ser interpretats com redistribuïdors aniria en aquesta línia, 
encara que som conscients dels buits en la investigació. A més a més, la capacitat de comerç de cereals 
de les comunitats ibèriques de la plana interior es veuria, segurament, frenada per la seva situació, més 
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llunyana de la costa, per tant amb un transport més costós, i per la irregularitat de les collites, que podia 
comportar també una inestabilitat comercial. De fet l’anàlisi històrica revela que els moviments d’importació 
i exportació de cereals a l’antiguitat mediterrània no poden ser vistos segons un esquema excessivament 
rígid, com mostra el cas de regions que podien ser tan importadores com exportadores de cereals segons 
el funcionament de les collites (Gallo 1984, 18-19, citat per Alonso 1997).
La tendència anterior també sembla reflectir-se en el que seria l’intercanvi d’objectes ceràmics i materials 
d’importació en general (objectes metàl·lics, vi, objectes d’ornament, etc. identificats a la plana com a 
elements de prestigi) realment el registre no és tampoc gaire generós al respecte. Sempre es parla de 
l’arribada (no massa significativa) de les primeres influències colonials des de la costa (Alonso et al. 2010, 
9) via Ebre-Segre, en especial d’àmfores fenícies, distribuïdes a partir de l’enclavament de l’Aldovesta 
(Benifallet, Baix Ebre) i localitzades al Baix Segre, Barranc de la Grallera i Serra del Calvari (Granja 
d’Escarp), Montfiu (Aitona), Valleta d’en Valero (Soses) i als Vilars (Arbeca, les Garrigues) que de totes 
maneres quedaria ben allunyat del nucli inicial situat al Baix Segre. Podem dir, doncs, i referint-nos en 
concret a la fortalesa dels Vilars (però que igualment és el reflex a nivell del territori) que si l’evidència de 
contactes amb el món colonial s’ha fet notable a partir del registre material amb la presència de productes 
provinents de diferents llocs del Mediterrani: l’Àtica, la Magna Grècia, l’illa d’Eivissa, Massàlia i Cartago; 
la seva presència en els assentaments de la plana occidental suposa percentatges reduïts respecte els 
materials de producció local. Aquesta realitat fa pensar en l’estructuració de mercats de tipus “comarcal” 
que garantirien l’intercanvi regular, d’una banda, d’alguns articles específics i/o exòtics (de manera més 
aviat puntual) i, de l’altra, de productes de producció local o regional (en la seva gran majoria).

No volem tancar aquest apartat sense deixar constància dels deures que cal fer en el futur, ja que la manca 
important de registre per a la fase Vilars 0; l’arrasament de les fases Vilars III i IV; la manca de dades per 
al període de la Primera Edat del Ferro, tant a la plana occidental com a la resta del territori català, han 
condicionat en gran manera els resultats d’aquest treball. Podem dir que més que unes dades concloents 
el que ens ha permès es assentar les bases sobre les que sustentar futurs treballs en aquest territori, en 
definitiva encara hi ha molt per fer i tot és possible. 
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AB Nivell d’abandó
AL Altres
AR Aragó

BOTA Bos taurus (bou)
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C.LL Costa del Llenguadoc Francès
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DADA Dama dama (daina)
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EE Estructura d’emmagatzematge

END Enderroc
FO Forat de pal
FR Forn
FS Fossa

LAGO Lagomorf

Abreviatures

LEPUS Lepus lepus (llebre)
LL Llar

MC Material constructiu

MNCR Petits objectes en terra cuita (fusaioles, 
pondus, figuretes, fitxes discoïdals, etc)

MUR Múrcia
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NAV Navarra
OC Ovicaprí

ORCU Oryctolagus cuniculus (conill)
OVAR Ovis aries (ovella)

P Paviment
P.B País Basc
P.O Plana occidental
PR Estrat de preparació

R Reompliment
SUDO Sus domesticus (porc)

TF Taques fosques
TN Taques negres
TV Taques verdes

TVR Taques vermelles
U Nivell d’us

VAL València
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Annex I
Porposta de metodologia per a l’estudi d’èquids en estat fetal

Identificació i descripció de les restes

• Els Atles osteològics

Els treballs referents a individus en estat fetal són molt escassos i encara més si es tracta d’Atles amb 
il·lustracions que ens permetin la comparació amb els nostres exemplars. Els treballs de Prummel (1987) 
Atlas for identification of foetal skeletal elements of Cattle, Horse, Sheep and Pig han estat fonamentals 
a l’hora de realitzar les determinacions, ja que l’autor treballa sobre dos individus actuals, un de 230 dies 
d’edat i l’altre amb 300 dies. Tot i les diferències d’espècie i context, ha estat un complement comparatiu 
fonamental per al nostre estudi.

• La Col·lecció de referència

L’elaboració d’una col·lecció de referència és un treball molt costos i acurat, però plenament necessari a 
l’hora de poder establir determinacions i comparacions entre individus d’una manera més fidedigna. Les 
limitacions dels treballs osteològics referents a individus en estat fetal, ens va impulsar a iniciar la recerca 
per les diferents hípiques de l’entorn de la ciutat de Lleida. L’objectiu era poder presentar el projecte i fer la 
demanda de l’obtenció d’aquest tipus d’individus, en cas que alguna de les femelles avortés. Aquest fet ens 
permetria poder adquirir individus dels quals coneguéssim prèviament l’edat, el moment de la mort, el sexe, 
possibles patologies, i les característiques anatòmiques tant del pare com de la mare. Tenir en compte la 
variabilitat en l’embrió en funció de la talla dels pares ens allunyaria de les mesures estandarditzades que 
utilitzen alguns autors i ens permetria poder veure millor aquests índex de proporcionalitats per individu 
durant les diferents fases de l’embaràs.

Inicialment l’objectiu era buscar animals amb unes característiques similars a les que podien tenir els 
individus adults de Vilars. Per tant, es van descartar cavalls lleugers de sella, cavalls de tir, ja que distarien 
molt tant pel que fa a l’alçada de la creu, com pel que fa a les característiques anatòmiques dels petits 
cavalls ibèrics. Tot i així, en una segona fase es va valorar l’interès d’animals de diferents talles i estructura 
anatòmica per valorar les similituds i diferències i si s’estableixen creixements diferenciats dels ossos 
durant la gestació.

La realitat però, és que l’obtenció d’animals d’aquestes característiques és molt dificultosa actualment. 
D’una banda perquè la medicina veterinària ha aconseguit prevenir en un 80% els avorts i de l’altra perquè 
a la zona de Lleida hi ha molts pocs llocs que es dediquin a la cria intensiva de cavalls. A més a nivell legal 
està prohibida la manipulació d’aquests animals un cop morts, tots ells han d’esser incinerats en un marge 
d’un o dos dies per tal de prevenir epidèmies. Així doncs, fins al moment tan sols varem poder recuperar 
un sol individu ( fig.1), que havia mort de part prematur als 7 mesos de gestació aproximadament. La mare 
era un cavall de l’espècie poni d’aproximadament un metre d’alçada de la creu. Aquests espècimen podria 
presentar unes característiques similars als cavalls de l’Edat del Ferro que trobem a la Plana Occidental 
Catalana.
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La tasca de recuperació de diferents individus en estat fetal i l’obtenció de les seves mesures en vida (per 
poder-ne determinar el pes i el volum de la massa càrnica) així com les dels ossos un cop haver procéssat 
l’esquelet (proporcionalitat de l’esquelet, patologies, etc.) ens podran ajudar en el futur i un cop la col·lecció 
compti amb una mostra més diferenciada, a tenir un espectre de primera mà que ens permetrà aprofundir 
millor en la caracterització del creixement fetal.

Fig. 1 - Individu en estat fetal recollit i al costat s’hi pot observar la germana de la mare.
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• El procéssament dels esquelets

La recuperació de l’esquelet s’ha realitzat a partir de la seva deposició en fossa, l’individu ha estat enterrat 
en una sol argilenc no conreat en una zona ombrívola sota un arbre. A més s’ha disposat l’individu en 
posició decúbit lateral esquerra amb les extremitats lleugerament flexionades intentant reproduir la posició 
en la qual s’exhumen la majoria dels individus enterrats al jaciment dels Vilars (Arbeca). D’aquesta manera, 
no només pretenem recuperar l’esquelet a partir d’uns procéssos de descomposició naturals sinó que a 
més pretenem analitzar el moviment dels ossos dins la fossa fruit dels procéssos de descomposició i poder 
avaluar a grans trets com poden afectar els factors post deposicionals en la posició primària de l’individu.

Fig. 2 - Individu situat en la postura de deposició primaria en fossa.
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Fig. 3-Esquelet recuperat de l’Individu Feca1

 
Un cop l’individu va ser exhumat de nou es va poder comprovar que la fossa actua com a contenidor i que 
tot i alguns petits canvis1 habituals fruit de la descomposició mantenia en perfecte estat la seva deposició 
primària. També varem poder constatar que un individu en estat fetal enterrat sota les característiques 
mediambientals descrites anteriorment apareixia completament net de teixit cutani, muscular, així com de 
tota la resta d’òrgan en un període d’uns 9 mesos. 

Els ossos han aparegut en perfecte estat de conservació i l’únic que es va trobar a faltar estranyament van 
ser les 4 falanges primeres i tot l’aparell del Carp i del Tars, fet pel contrari molt normal en individus tan 
joves. Posteriors treballs de crivat determinaran si aquesta situació es devia als factors post deposicionals 
o bé als treballs d’excavació.

Pel que fa a la formació de l’esquelet varem poder observar com ja tenia plenament formats els premolars i 
els incisius, tot i que encara no estaven erupcionades, ja començaven a apuntar. No varem poder recuperar 
els centres d’ossificació secundaris (Epífisis) ja que encara devien estar en procés de formació amb gran 
part de teixit cartilaginós que no es conserva.

• Sistema de registre informàtic

Pel que fa al sistema de registre hem seguit l’organització que havia iniciat Xavier Gómez 
(2000), en el seu treball de doctorat. Aquest s’articula al voltant d’una base de dades informatitzada que ens 
permet dur a terme un recompte de tots els individus en preparació.

Per la col·lecció de referència utilitzem dues fitxes. La primera, és la que conté l’individu que encara no 
forma part de la col·lecció, és a dir tots aquells que encara estan en preparació. Aquesta primera fitxa 
s’articula a través dels següents camps:

Taxó: on s’hi posa la família i l’espècie
Procedència: origen de la donació de cada mostra.
Data de la mort: Ens pot ajudar a valorar les causes de la mort per factors mediambientals, 
alimentaris, etc.
Data del tractament: ens permet establir el control del temps pel que fa el moment de recuperació de cada mostra.
Tractament
Localització
Edat
Sexe: per tenir en compte el dimorfisme sexual en les proporcions i mesures
Biometria: aquestes s’apliquen sobre l’individu que encara posseeix tota la cobertura muscular i els teixits; aquest fet 
ens permetrà de valorar el volum que podia ocupar l’animal en vida i tenir unes primeres estimacions de talla i robustesa 
de l’animal.

1. És molt habitual que les falanges es moguin de la seva situació original. La seva localització als extrems de l’animal facilita la seva mobilitat.
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En l’etapa següent de recuperació de les restes òssies, l’animal passarà a formar part de la col·lecció de 
Referència del laboratori. Aquest fet crea unes noves necessitats i uns nous camps de registre, per a que 
l’individu s’integri al registre i les seves dades siguin accessibles d’una manera àgil i eficaç. És per aquest 
motiu que s’ha elaborat una segona fitxa de registre
Que aquest cop prioritza l’estat en que s’ha trobat l’animal un cop finalitzat el procés de recuperació de les 
restes, el pes de l’esquelet un cop ha estat despullat dels òrgans i la resta de teixits vius, així com l’alçada 
de la creu de l’individu sense aquests teixits que ens permeten 
de valorar la variabilitat de la mateixa. Pel que fa a la resta de camps s’han mantingut els referents al: Taxó, 
Procedència, Edat, Sexe i registre fotogràfic. 

Fig. 4 - Fitxa de registre dels individus de la col·lecció de Referència.
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• La Determinació anatòmica i taxonòmica

Partim de la base que la tasca de determinació anatòmica i d’espècie en individus d’aquestes característiques 
ens ha obligat a adoptar un tipus de metodologia complementaria a l’habitual. Aquesta principalment 
contempla sobretot dos aspectes més problemàtics: d’una banda, que les reduïdes dimensions dels 
esquelets dificulten molts cops la distinció entre un macromamífer en estat fetal o un micromamífer . Un 
altre aspecte que cal tenir en compte és que precisament aquest estadi prematur en el desenvolupament de 
l’esquelet provoca que molts dels trets morfològics característics de les diferents parts anatòmiques encara 
no siguin presents en l’esquelet o simplement que siguin molt més difícils d’identificar perquè encara no 
estan ben definides.

Aquestes dues problemàtiques de partida han evidenciat unes noves necessitats pel que fa l’anàlisi i 
identificació d’individus en estat fetal. En aquest treball s’ha organitzat la aquesta tasca analítica en base 
a dos eixos:

a) Anàlisis de textures dels ossos d’individus en estat fetal:

Per a la determinació de l’estat fetal d’un individu, és indispensable poder reconèixer en l’os la fase 
de formació en la que es troba. A través de la lupa binocular varem poder observar com en aquests 
primers estadis de formació de l’os les textures són clarament diferents que les d’un os plenament 
format. Aquest fet es pot constatar a partir de l’estadi de formació dels centres d’ossificació primaris i 
secundaris, ja que es pot apreciar perfectament com les diferents capes d’os encara no formen una 
massa compacta . Un arxiu d’imatges dels diferents ossos i el seu aspecte físic ens ha servit per tenir 
una atlas visual per a poder identificar aquest tipus d’individus amb més facilitat en un futur.

b) Característiques i trets diagnòstics dels ossos dels fetus d’èquid:

Per a l’elaboració de criteris diagnòstics en individus de tant diferents edats i veient les mancances 
que molts cops teníem pel que fa als atlas comparatius, varem optar per utilitzar els individus adults 
adquirits per a la col·lecció de Referència i comparar-los un a un amb els fetus de diferents edats que 
teníem. Amb això l’únic que preteníem era poder establir uns criteris d’aparició dels trets diagnòstics 
de cada os i elaborar uns criteris de determinació propis per als èquids en estat fetal. 
Els ossos que més informació ens van proporcionar van ser els ossos llargs i ens va sorprendre que 
molts dels seus trets característics ja són presents i perfectament reconeixibles al menys a partir 
dels 4 mesos d’embaràs (que és l’individu més petit que tenim documentat fins al moment a Vilars). 
A partir dels estudis comparatius que varem poder realitzar els ossos que amb seguretat permetien 
la determinació del taxó Equus en fases tant joves eren els següents:

• El Radi: és molt característic l’espai de formació de la futura tuberositat. En la figura inferior es pot 
veure els individus de diferents edats que van de més gran (9 mesos aprox.) al més petit (4 mesos 
aprox.). Es veu però clarament marcada la forma tant característica de l’epífisi distal del Radi.

• El Metacarp: Varem poder comprovar la presència perfectament visible de les subfases 
característiques dels metacarpians II i IV típiques dels perissodàctils .

• El Fèmur: molts dels trets del fèmur ja estan ben definits en aquest estadi tant prematur. La fosa 
supracondilar a la part inferior de la diàfisi està ben marcada (es pot veure a la fotografia de la part 
inferior) . També podem distingir el foramen nutricional i la presència ben definida del “trocànter” i 
del petit “ trocànter”, que ja sobresurt clarament, com podem veure en la fotografia superior. ( fig. 5)

• Les Falanges: un indicatiu inconfusible dels perissodàctils són les terceres falanges. Hem pogut 
veure en alguns dels fetus que estan complerts a partir dels quatre mesos la tercera falange ja es 
troba present i perfectament identificable. Això ens indicaria que com a mínim a partir dels quatre 
mesos podríem comptar amb aquests criteri per a la determinació del gènere equus. ( fig. 6 i 7).

• L’Escàpula: En aquest os és pot detectar la presència del foramen nutricional perfectament visible 
i amb una situació molt característica exclusiva dels perissodàctils. A més l’espina escapular és 
baixa i es perd sobre el coll de l’escàpula. La morfologia de l’escàpula també és un element a tenir 
en compte ja que en els perissodàctils el cos de l’escàpula té una forma més gràcil, més tancada i 
estirada. ( fig. 8)
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Fig. 5- Restes de Radi (a dalt) i de Metacarp (a baix) dels diferents fetus de Vilars.
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Fig. 6 - Trets diagnòstics del fèmur.
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Fig. 7- Falanges I, II i III anteriors d’un individu d’uns 9 mesos, seguit d’un de set mesos aproximadament.

Fig. 8- Falanges posteriors d’un individu de 9 mesos aproximadament.
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Fig. 9- En la part superior hi ha una imatge amb la cara lateral de l’escàpula d’individus de 9, 7 i 4 mesos respectivament, al costat és mostra la 
cara ventral i finalment la part superior ofereix una visió palmar de l’escàpula en que s’aprecia millor la secció de l’epífisi.

• Determinació de l’edat

La determinació de l’edat en individus tant joves requereix una precisió el màxim acurada possible, ja que és 
bàsic per poder fer un previsió del moment exacte de la mort i poder determinar les causes de l’avortament. 
La metodologia necessària en aquests estudis és clarament específica, ja que el desenvolupament de 
l’esquelet fetal és molt complex i variable i no té res a veure amb els ossos ja consolidats i formats dels 
individus adults. Així doncs, tenim individus en constant transformació anatòmica, ja no només pel que fa a 
l’augment general de la talla de tot l’esquelet sinó també pels diferents moments de creixement de cada os 
així com l’ordre d’aparició dels diferents centres d’ossificació.
Tal i com hem comentat anteriorment, el fet que aquest tipus de restes no siguin habituals en els jaciments 
arqueològics també ha afavorit que hi hagi molt poca bibliografia de treballs realitzats amb restes de fetus 
antics, amb la qual cosa hi ha poques mesures amb les que comparar-los. Tot i així hem trobat alguns 
treballs d’embriologia (Tohara,1950; AMOROSI, 1989; ALLEN, 1994, ROSSDALE, 1991; CAMBELL, 
1977; GINTHER, 1992) i fotometria (GUFFY et al. 1970; SAARNI, 1919; HABERMEHL, 1975; BERGIN, 
1968; POPLIN, 1976; LESEBRE, 1894) actuals que han estat fonamentals a l’hora de poder realitzar una 
aproximació pel que fa a l’edat. Tot i així, i com ara explicarem, sempre ens hem mogut dins la prudència 
de les aproximacions mínimes, plenament conscients de la diferència de talla, medi i proporcionalitats 
respecte els individus actuals.
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a) Anàlisi biomètric

El primer mètode utilitzat ha estat la Biometria. L’objectiu de l’obtenció de dades biomètriques no tan sols 
pretén realitzar una aproximació de l’edat sinó també vol establir una avaluació de l’índex de creixement de 
l’esquelet durant el període de gestació. 
Aquesta informació serà fonamental de cara a conèixer com són els individus pel que fa a la morfologia, en 
cada moment de la gestació i poder esser un referent comparatiu ja no tan sols pels individus de Vilars sinó 
per altres possibles jaciments futurs amb la presència d’aquests tipus d’inhumacions. 
Els treballs de Habermehl (1975) van ser els primers que varem utilitzar per a fer una primera estimació de 
l’edat. El sistema que s’utilitza és una taula on hi apareixen les longituds màximes dels diferents ossos llargs 
(fig. 10). A partir de les mesures de diferents individus actuals va poder establir una mitjana i atribuir cada 
longitud a una edat en setmanes. Aquest mètode ens ofereix uns resultats força acurats i ens permet acurar 
més que alguns treballs que ofereixen les edats en mesos (POPLIN, 1976) perdent una gran quantitat 
d’informació.

Tmabé vam fer us uns altres treballs que encara acoten més que l’anterior taula. Els treballs de Guffy 
(1970) van dedicar una gran part de la seva tasca a obtenir les mesures de 101 fetus de cavalls actuals. 
Aquesta gran variabilitat en la mostra li va permetre establir unes corbes de creixement també a partir de 
la longitud màxima de la diàfisis (fig. 11). Tot i que la determinació sigui més acurada, ja que aquest cop 
és en dies i no setmanes, els ossos que permeten fer aquesta estimació és redueixen a quatre: del Radi, 
Metacarp, Tíbia i Metatars. 

Fig. 10 - Taula de Habermelh (1975) adaptada dels estudis de Saarni ( 1919).
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Fig. 11 - Taula amb les estimacions realitzades per Guffy (1979).

b) Estudi dels centres d’ossificació

Un altre mètode complementari al primer és l’avaluació del desenvolupament dels centres d’ossificació 
durant el creixement fetal.

El procés de creació de l’os és diu ossificació. Aquesta s’inicia sempre formant els centres d’ossificació 
primaris, és a dir, les diàfisis (SAARNI, 1919). En una primera etapa de la gestació i un cop han passat uns 
60 dies després de la concepció és quan es comença a identificar en el fetus el teixit ossi.

Tots els centres d’ossificació primaris (diàfisis i els cossos de les falanges) apareixen entre el dia 63 i el 
112 després de la concepció. Amb 150 dies l’ossificació comença en el cos del Calcani i l’epífisi distal 
de l’escàpula. A partir dels 230 dies sorgeixen els nous centres d’ossificació, que conformen els centres 
d’ossificació secundaris (epífisis) tant en les extremitats anteriors com posteriors. Finalment els últims es 
formen a partir dels 330 dies aproximadament i per tant poc abans del naixement. (GUFFY et al., 1970, 
350-371) 

Referent a aquest últim mètode han estat claus els treballs d’Amorosi (1989) i també les taules de Guffy 
(1970), en que es citen els índex identificadors de l’edat per a l’esquelet post-cranial per individus perinatals 
i juvenils. En concret hem utilitzat les taules en que es cita l’ordre d’aparició dels centres d’ossificació i el 
moment en que ho fan, establint d’aquesta manera, una aproximació de l’edat en dies. (AMOROSI, 1989, 
39-40; GUFFI et al., 1970, 362-363)
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Fig. 12 - Gràfica elaborada per Amorosi (1989)
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Tant el primer mètode com el segon presenten limitacions evidents. D’una banda el mètode basats en la 
longitud màxima de la diàfisi, tot i basar-se en dades tant objectives com les biomètriques, no hem d’oblidar 
que es tracta d’un estudi realitzat a partir d’ individus actuals. La diferència i variació tant en la morfologia de 
l’esquelet com en la talla, poden provocar desequilibris evidents a l’hora de comparar la talla en un moment 
determinat de la gestació. I sobretot tenir en compte que una major talla dels progenitors també provoca 
una major talla del fetus en moments menys avançats de la gestació. Per tant és molt provable que si estem 
mesurant individus de més petita talla per al nostre treball, i les mesures que estem prenent de referència 
són d’un individu més gran, l’edat que ens estarà oferint en realitat és més petita que la que realment devia 
tenir l’individu, per tant serà una edat mínima. 

Pel que fa al mètode dels centres d’ossificació, proporciona més seguretat a l’hora de fer una aproximació 
de l’edat ja que l’aparició dels centres d’ossificació no és un factor sotmès a tanta variabilitat com pot ser 
la talla. Els centres d’ossificació venen regulats per unes necessitats biològiques de l’esquelet en cada 
moment de la gestació, això vol dir que és un procés molt més homogeni i fiable amb una variabilitat 
realment reduïda. Tot i així, també planteja unes limitacions molt importants, ja que cal tenir en compte que 
quan treballes amb restes de dimensions tant reduïdes, des de que és depositen al sòl fins que arriben al 
laboratori estan sotmeses a infinitat de factors (post-deposicionals, metodologia d’excavació, crivat i neteja) 
que poden haver eliminat del registre els ossets més petits i amb un grau de conservació més dificultós. 
Estem parlant sobretot dels centres d’ossificació secundaris que tenen les dimensions més reduïdes i per 
tant els més difícils de recuperar. Aquests centres d’ossificació secundaris són els que surten durant la 
segona fase de la gestació i per tant la seva absència sempre ens proporcionarà una edat més jove de la 
que en realitat podia tenir l’individu. 

• Biometria i proposta de Nomenclatura per individus en estat fetal:

La Biometria és una branca de l’estudi dels éssers vius que tracta de les dimensions de l’esquelet (CHAIX, 
MENIEL, 1996, 19). Aquesta esdevé imprescindible en tota anàlisi faunística, fonamentalment, perquè 
permet l’aplicació estadística (HELMER, 1995, 51).

Les mesures efectuades sobre individus en estat fetal no estan estandarditzades per cap autor. Cal tenir 
en compte que estem davant d’ossos que en la majoria dels casos no tenen els centres d’ossificació 
secundaris formats i que en cap cas la longitud o amplada dels mateixos ha assolit el seu desenvolupament 
màxim. Estem davant d’un os en creixement i per tant es va elaborar una terminologia pròpia ja que no es 
va trobar cap nomenclatura prèvia realitzada sobre animals en estat fetal. Tot i així hi ha algunes mesures 
preestablertes per als individus adults que si que hem utilitzat per considerar que si que s’adaptaven a les 
nostres necessitats.

DT: Diametre transversal. És la mesura que en els individus adults equivaldria al SD 
(DRIESCH, 1976).

LMD: Longitud màxima de la diàfisi. Els individus en estat fetal o bé no tenen les epífisis o aquestes 
estan en procés de formació. Això implica que no es pugui prendre ni la GL (Longitud màxima) ni la 
Ll (Longitud Lateral) (DRIESCH, 1976) que s’aplica als individus adults. Aquest fet ha obligat a tenir 
només en compte la longitud màxima com a mesura homogènia en tots els individus.

DAP: Diàmetre antero-posterior. 

SLC: Longitud mínima del Col·lum escapular. Aquesta mesura si que ha estat presa directament 
dels corpus utilitzats per als individus adults (DRIESCH, 1976, 75).
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Annex II

Analítiques de la composició química dels materials de la 
cisterna (preparació de les mostres i resultats del microscopi 
electrònic)

1. UE 7058 (diàfisi de fèmur de gos).

2. UE 7053 (diàfisi d’ovicaprí).

4. UE 7071 (fragment de banya de boví)

5. UE 7071 (fragment de teixit esponjós de l’epifisi proximal de radi de cavall).

8. UE 7078 (diàfisi de fèmur d’ivicaprí).

9. UE 7058 (diàfisi de metàpode de cérvol).

12. UE 7071 (concreció sobre mandíbula de cavall).
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Fig. 13 - Selecció i procés de preparació de les diferents mostres d’os i concrecions de la cisterna de la fortalesa de Vilars
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1. UE 7058 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 14 - 1. UE 7058 (diàfisi de fèmur de gos).
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 Fig. 15 - 1. UE 7058 (diàfisi de fèmur de gos).
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  Fig. 16 - 1. UE 7058 (diàfisi de fèmur de gos).
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2. UE 7053 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fig. 17 - 2. UE 7053 (diàfisi d’ovicaprí).
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  Fig. 18 - 2. UE 7053 (diàfisi d’ovicaprí).
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4. UE 7071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 19 - 4. UE 7071 (fragment de banya de boví)
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  Fig. 20 - 4. UE 7071 (fragment de banya de boví)
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5. UE 7071 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 21 - 5. UE 7071 (fragment de teixit esponjós de l’epifisi proximal de radi de cavall).
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8. UE 7078 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 22 - 8. UE 7078 (diàfisi de fèmur d’ivicaprí).
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  Fig. 23 - 8. UE 7078 (diàfisi de fèmur d’ivicaprí).
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9. UE 7058 
 
 

 
 
 
Composició de les petites concrecions blanques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fig. 24 - 9. UE 7058 (diàfisi de metàpode de cérvol).
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Composició de les petites concrecioins blanques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 25 - 9. UE 7058 (diàfisi de metàpode de cérvol).
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Composició de la capa blanca (a nivell macroscopic la taca és negra) que recobreix l'os: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 26 - 9. UE 7058 (diàfisi de metàpode de cérvol).
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Composició de la zona gris, és a dir de la cortical general de l'os que tenia una coloració 
marró fosc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 27 - 9. UE 7058 (diàfisi de metàpode de cérvol).
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12. UE 7071 
 
 

 
 
Composicó de les concrecions calcàries presents en molts dels ossos de la cisterna: 
 
 
 
 
  

Fig. 28 - 12. UE 7071 (concreció sobre mandíbula de cavall).
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Annex III

Informe de l’anàlisi físico-quimica de l’aigua
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Fig. 29 - Informe d’Anàlisi Físico-Química dels nivells freàtics de la Fortalesa dels Vilars. 
Anàlisis efectuades pel Laboratori de Salut Pública de Lleida
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Fig. 30 - Informe d’Anàlisi Físico-Química dels nivells freàtics de la Fortalesa dels Vilars. 
Anàlisis efectuades pel Laboratori de Salut Pública de Lleida
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Annex IV
Taules interdisciplinars
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més de 110 més de 110 Fosses Fosses Fosses

sectors NR Fauna NR ceram NR cer. imp. NR metalls molins Fetus deixalles  fetus EQCA SUDO  OC Perinatals FR LL BQ

4/4 3 1 1 1

4/5 340 451 2 2

4/8 1

4/9 266 7 1 6

4/18 346 580 1 2 1

4/24 2 2

4/25 3 1 2

5/1 258 2

5/2 147 2

5/3 184

6/3 136 2 4 1 1

6/4 563 522 21 17 9

6/5 156 373 9 5 6

6/6 154 5 1 1 1

6/7 275 731 12 3 5

6/9 2

6/10 133 282 6 3

6/12 193 6 1

6/13 191 230 2 6 5 2

6/17 1

6/18 3

6/20
6/21 268 4 1

6/22
6/23 3

6/32 156 339 7 9 3

6/33 336 7 1 2

6/34 2

6/38 129 7 1

6/39 136 1

6/40 3 2 1

6/41 2

6/42 1

10/2 226 18 4 1

11/2 315 435 13 4 21 4

11/3 417 962 8 18 21 1

11/4 159 8 1 1

11/5 109 172 1 5 1

11/6 187 4 6 1

11/7 1 1

11/10 145 1

11/11 180 2 16

11/12 2

11/13 1

11/24 118 2 4

porc
fetus cavall
perinatals
ovicàprids

LL = llars de foc
FR = forns
BQ = banquetes

Fig. 33 - Taules Interdiscplinars V-0,V-I.
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Fosses Fosses Fosses
sectors NR Fauna NR ceram NR cer. imp. NR metalls Molins Fetus deixalles  fetus EQCA SUDO  OC Perinatals FR LL BQ

4/4 27 88 3 1 1 3 1
4/5 340 451 2 2 1
4/8 21 65 1
4/9 266 244 7 1 1 6
4/18 346 580 1 2 1
4/24 22 79 2 2
4/25 16 83 3 1 2

6/3 78 136 2 4 1 1 1 1
6/4 563 522 21 17 9
6/5 156 373 9 5 6
6/6 83 154 5 1 1 1
6/7 275 731 12 3 5 1
6/9 57 96 2
6/10 133 282 6 3 1
6/12 100 193 6 1
6/13 191 230 2 6 5 2 2 2
6/17 70 78 1 1
6/18 25 51 3
6/20 27 73
6/21 53 268 4 1
6/22 5 42
6/23 141 20 3
6/32 156 339 7 9 3
6/33 102 336 7 1 2 1
6/34 20 54 2
6/38 129 67 7 1 1 3
6/39 136 50 1
6/40 13 58 3 2 1
6/41 29 45 2
6/42 26 154 1 1
10/2 89 226 18 4 1
11/2 315 435 13 6 1 21 1 1 3 3
11/3 417 962 8 18 21 3
11/4 20 159 8 1 1 1
11/5 109 172 1 1 5 1
11/6 65 187 4 1 2 6 1
11/7 12 25 1 1 1
11/10 34 145 3 1 1 1
11/11 85 180 2 16 2
11/12 26 28 1 2 1 2
11/13 9 35 1 1
11/24 56 118 2 2 1 2 4
total 4948 9203 154 87 13 147 7 6 1 9 5 23 12

28 258 2
5/2 70 147 2

7 184

5/1

5/3

1

Fig. 34 - Taules Interdisciplinars sectors V-II.
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Annex V
Assaig teòric per a estimar la capacitat de càrrega en èquids 
a partir de dos exemplars d’època ibèrica de la fortalesa dels 
Vilars
Metodologia per a l’estimació de la capacitat de càrrega

A través dels treballs de Beltran (1954) i Garcia et al. (1997) hem extret les formules que l’autor va utilitzar 
per a fer una aproximació a la capacitat de càrrega dels cavalls coneixent algunes de les seves mesures 
i proporcions. La primera s’aplica per saber la càrrega que pot suportar l’animal al pas i la segona quan 
aquest va al trot (en velocitat). Les mesures que intervenen en les formules són l’alçada i el perímetre 
toràcic. Les unitats de mesura emprades són el metre, obtenint d’aquesta manera la càrrega en Kilograms. 
La càrrega és igual a una constant pel perímetre toràcic al quadrat, dividit per l’alçada quedant la forumula 
de la següent manera:

• Capacitat de càrrega estimada al llom al pas (el resultat és en quilos):

V.P= 56 · C2/ A 

• Capacitat de càrrega estimada al llom amb velocitat:

V.V= 35. C2/ A 

(A) és l’alçada de la creu de l’animal. (C): és el perímetre toràcic. Actualment aquest es pren utilitzant una cinta mètrica des de la qual 
circumscriu a l’animal per darrera de la creu, baixant pels plans costals, per darrera de l’articulació húmer/ radi/ ulnar i tancant la 
circumferència en la zona inferior del tòrax.

Degut a la evident impossibilitat que tenim de saber quin era el perímetre toràcic dels cavalls de Vilars 
s’ha optat per utilitzar un dels exemples que proposava l’autor a partir d’un dels seus individus12. Es va 
seleccionar el que consideràvem que més s’aproximava a les mesures i proporcions dels cavalls arqueològics 
estudiats, i a partir d’aquí es va establir una aproximació hipotètica a partir de l’elaboració d’una regla de 
tres. L’estàndard que varem utilitzar pertanyia a un cavall que feia 1,24 metres d’alçada de la creu, amb un 
perímetre toràcic de 1,41 metres.

1. Les mesures que utilitza Beltrán pertanyen a un cavall de raça Xilena. El perfil hipomètric que permet establir la proporció entre els valors de 
longitud corporal i el perímetre toràcic permet definir al cavall crioll xilè com un tipus racial de baixa estatura, tòrax ampli i cos curt (Beltrán 1954).
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Fig, 35 - Aspecte del cavalls xilens petits i gràcils que es van utilitzar per comparar amb els cavalls de Vilars.

Calcul de la capacitat de càrrega a partir de dos exemplars arqueològics procedents 
de la fortalesa dels Vilars

Individu EQ-1

• Localització de les restes

Dins de l’ UE 7015 de situat a la Zona 7, sector 2 es va trobar un radi esquerra d’èquid. Aquest os estava 
dins un estrat d’argila i graves . Aquest nivell constituïa un reompliment constructiu per a la fase Vilars IIb.

• Descripció i quantificació de les restes

Aquest individu està compost per un radi pràcticament sencer en molt bon estat de conservació. Tot i 
presentar algunes clivelles provocades pels agents atmosfèrics i els canvis bruscos d’humitat en l’os.
Les restes d’aquest individu van aparèixer barrejades a l’interior d’un reompliment constructiu al costat de 
les restes de consum d’altres animals, amb nombroses marques de tall en alguns dels ossos. El conjunt 
estava format per un total de 134 restes entre les que es va poder determinar 18 dents aïllades d’ O/C, 
8 dents aïllades de SUDO, 6 fragments de mandíbula d’O/C, 2 fragments de mandíbula de SUDO, 2 
fragments de diàfisi de BOTA, 53 restes de diàfisis d’O/C, SUDO i BOTA, 4 costelles de gran herbívor, 19 
restes de crani, 1 fragment d’ulna d’O/C, 1 epífisi distal d’O/C , 1 astràgal de BOTA i finalment 19 que no 
és van poder determinar. Aquest espectre no diferia ni presentava cap dada excepcional constituint el típic 
conjunt de deixalles de consum que es pot trobar habitualment dins els reompliments de qualsevol jaciment 
d’aquesta cronologia.

El radi esquerra estava seccionat en la seva part distal. També tenia marques de descarnament que fan 
pensar en el consuma alimentari de l’animal. A la part proximal s’hi va poder localitzar una altra marca de 
tall transversal a la vora cranial de l’olècran de l’ulna (possiblement degut al procés de desarticulació).
L’os estava ple de marques d’arrels tot i que la seva acció sobre la superfície de l’os era molt poc significativa. 
Pel que fa la diàfisi és van poder documentar algunes marques que s’orientaven de manera vertical des 
de la part medial cap a baix, constituint les típiques marques de descarnament de les extremitats, tot i que 
aquestes tan sols es van poder documentar a la cara lateral de l’os.

• Determinació taxonòmica i anatòmica

Per a la determinació de l’espècie vam utilitzar els criteris de distinció entre mula, ase i cavall (PETERS, 
1988). El principal tret diagnòstic que nosaltres vam poder utilitzar va ser la prominent inserció del múscul 
de l’ulna a la part distal de la diàfisis (3-2). Aquesta tal i com és pot observar a la Il·lustració de Peters està 
molt ben definida en els ases (a), és marcadament prominent en les mules (c) i en canvi en els equus 
caballus pràcticament és inexistent. En l’individu EQ-1 vam detectar la presència d’aquesta inserció i tot i 
que ho feia d’una manera molt discreta era més marcada que en l’exemple del cavall proposat per Peters. 
Així doncs, vam optar per exercir una segona comparació amb els individus de la col·lecció de referència 
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EQCA 2 i EQCA 3 que en els dos casos sabíem segur que pertanyien la l’especie equus caballus. Un cop 
més ens vam adonar que l’anatomia no és una equació matemàtica i que l’esquelet s’adapta i modifica 
en funció de les seves necessitats provocant en alguns individus trets diagnòstics ben particulars. Amb 
això volem dir que si per exemple l’exemplar EQCA 2 presentava una inserció marcadament prominent 
allunyant-se de l’exemple proposat per Peters, l’individu EQCA 3 presentava una inserció pràcticament 
imperceptible. De totes maneres l’individu EQ-1 de Vilars presentava uns trets clarament cavallins amb una 
inserció més aviat discreta. Tot i així mostrava alguns altres trets més aviat asinians ja que aquesta inserció 
estava lleugerament allargada i rugosa tal i com mostra l’exemple (a) de Peters en el quadre superior.

Fig. 36 - Característiques morfològiques del radi: (a-b) ase, (c-d) mula, (e-f) cavall (Peters 1988)

• Calcul de l’alçada de la creu

Pel que fa a l’estimació de la talla vam dur-la a terme a partir de la longitud màxima del radi (GL) i a partir 
del factors proposats per Kiesewalter. Tot i el debat que gira en torn d’aquest tipus de càlculs, l’objectiu era 
el poder obtenir una dada aproximativa sobre la talla dels animals de Vilars. Així doncs, a partir del radi 
l’alçada de la creu és de d’1,30 metres. 

Ind. Part anatòmica (GL) (SD) Estimació alçada de la creu 

EQ-1 Radi E 300,98 32,28 1,30 m

Tot i que es tractava d’un individu de petita talla, les dimensions del radi presentaven unes característiques 
molt gràcils, això semblava evidenciar que tot i ser èquids de petita talla no serien animals robusts sinó que 
tindrien una morfologia més estilitzada.

• Determinació de l’edat i del sexe

La determinació de l’edat es va establir a partir del grau d’epifizació. Aquest animal era plenament adult ja 
que presentava l’epífisi distal soldada (més de 3,5 anys). La determinació del sexe evidentment no es va 
poder dur a terme amb a partir d’ una sola resta d’os llarg.

• Estimació capacitat de càrrega

Si tenim en compte que els nostres cavalls de referència2 feien 1,24 m d’alçada per 1,41 d’amplada del 
tòrax, els resultats aproximatius per als individus de Vilars donen una capacitat toràssica d’uns 1,47 m.
L’aplicació de la formula (Beltrán 1954; Gracía et al. 1997) va mostrar que el cavall EQ-1 hauria pogut 
transportar uns 93 kg. de pes al pas i uns 58 kg al trot. Un cavall de petita talla i gràcil amb una capacitat 
de càrrega mitjana. 

2. Consultar el punt sobre l’estimació de la capacitat de càrrega al capítol de metodologia.
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56 · ( 1,47)2 / 1,30 = 93 kg al pas

35 · ( 1,47)2 / 1,30 = 58 Kg al trot

Aquest fet no vol dir que aquests animals no fossin capaços de suportar més pes o que no se’ls hagués 
utilitzat per sobre de les seves possibilitats. En tot cas, un animal de muntura o de tir que treballa per 
sobre de les seves possibilitats deixa indicadors en el seu esquelet, és el que s’anomenen patologies de 
sobresforç. En el cas de l’individu EQ-1 no es van poder detectar cap patologia d’aquestes característiques 
i no podem per tant assegurar que fos utilitzat per al tir i/o la càrrega. Però la seva edat plenament adulta 
fa pensar en aquest ús en vida de l’animal.

Individu EQ-2

• Localització de les restes

Dins la UE 6046 de la Zona 6, sector 4 es va documentar una tíbia sencera d’èquid. Aquesta estava dins un 
estrat de sorra que formava un nivell de reompliment per a la construcció murs de Vilars IIb.

• Descripció i quantificació de les restes

Igual que en l’anterior cas es va poder documentar la presència d’una tíbia fragmentada per la seva part 
proximal. El seu estat de conservació era molt bo, presentava una superfície brillant i endurida i sense 
marques de desgast i/o fissures. Igual que passava en el cas anterior també va sortir en un reompliment 
totalment aïllat i sense presència d’altres restes d’èquid. Aquesta resta es va exhumar juntament amb 100 
restes més de macrofauna entre les que hi havia 45 restes de diàfisis, 1 húmer esquerra d’O/C, 1 metacarp 
esquerra d’O/C, un fragment distal d’ húmer esquera d’0/C, 2 epífisis distals de metàpodes d’O/C, 2 falanges 
I d’O/C, 2 falanges III d’O/C, 9 dents aïllades d’ O/C i 2 de SUDO, 1 escàpula d’O/C, 14 fragments de crani, 
1 fragment de costella, 2 vertebres cervicals, 1 astràgal d’ O/C, 7 fragments de mandíbula d’O/C, la part 
distal d’un húmer de CEEL i 8 fragments indeterminats.
La dispersió de les restes i el context en el que van aparèixer situaria també en aquest cas a l’èquid 
exhumat dins un context de deixalles de consum. Tot i que l’os no presentava marques evidents de tall, 
tal i com passava amb el radi anteriorment estudiat, la fracturació de l’epífisi proximal i el conjunt del que 
formava propicien la seva interpretació com una deixalla més.

• Determinació taxonòmica i anatòmica

La determinació d’espècie ens va proporcionar la mateixa problemàtica que en el cas anterior, evidentment 
la presència d’una sola resta, per molt completa que estigues, no afavoria la distinció a priori entre equus 
asinus i equus caballus. 
Vam utilitzar també en aquest cas els criteris de Peters (1988). La característica més típica de l’híbrid 
(mula) és l’extensió medio plantar de de la part medial a la superfície articular (2), que li dona un aspecte 
trapezoïdal a l’epífisi distal.

Fig. 37 - Característiques morfològiques de la tibia en (e) cavall, (f) mula (Extret de Peters 1988, 411)

La la tíbia d’EQ-2 presentava unes característiques més similars a l’individu (e) adscrivint-se per tant a 
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l’espècie equus caballus. Aquest fet el vam poder corroborar quan vam comparar l’EQ-2 amb un exemplar 
d’Equus asinus actual procedent de la col·lecció de referència del laboratori d’arqueologia de la Universitat 
de Barcelona3, els trets diagnòstics eren marcadament diferents ja que l’exemplar d’equus asinus presentava 
una secció clarament trapezoïdal molt similar a la de la mula (f). Finalment també el vam comparar amb 
l’EQCA 2 de la col·lecció de referència de la Universitat de Lleida que ens va acabar de confirmar la 
pertinença d’ EQ-2 a l’espècie equus caballus.

• Calcul de l’alçada de la creu

L’ús dels coeficients estàndards per la tíbia van establir una alçada aproximativa, tenint en compte que 
mancava una petita part de l’epífisi proximal, de 1,34 m. Aquest exemplar coincidia amb una diferència de 
4 cm amb l’anterior èquid estudiat mostrant un aspecte molt homogeni.

Ind. Part anatòmica (GL) (SD) Estimació alçada de la creu 1

EQ-2 Tibia E 307,64 35,41 1,34 m

A més a més la morfologia de la tíbia també va evidenciar que tot i tractar-se d’un cavall petit no era gents 
robust tot al contrari. De nou ens trobàvem a un exemplar petit i gràcil.

• Determinació de l’edat i el sexe

La determinació de l’edat és va dur a terme a partir del grau d’epifizació de l’os. Aquest en la part distal 
estava totalment soldat evidenciant el seu estadi plenament adult (més de 3,5 anys). El sexe no es va poder 
determinar. 

• Estimació de la capacitat de càrrega

L’alçada de la creu ens va permetre realitzar una estimació de l’amplada toràcica de l’animal, que vam 
estimar sobre uns 1,52 m. A partir de l’aplicació de la formula vam poder obtenir una capacitat de càrrega 
d’uns 96,55 kg al pas i uns 60,34 kg al trot.

56 · (1,52)2 / 1,34 = 96,55 kg al pas

35. ( 1,52)2 / 1,34 = 60,34 kg al trot

Aquest segon estudi i comparant-lo amb l’anterior va evidenciar que al menys aquests dos individus donarien 
uns resultats aproximatius d’uns animals amb una capacitat de càrrega mitjana, sobretot en velocitat. Mes 
endavant en l’apartat de discussió es valoren més profundament aquestes qüestions derivades de la 
morfologia de l’esquelet.

3. Aprofitem per agrair immensament l’ajuda, les facilitats i els consells de Silvia Valenzuela que se’ns dubte han estat
fonamentals en l’elaboració d’aquest treball.
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Annex VI
Estudi arqueofaunístic de les restes de cavall de la necròpolis 
de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, Lleida)

• Descripció de les restes i quantificació

En total es van poder recuperar 9 restes entre les que hi havia: 6 restes de vèrtebra (caixa 57, bossa 
7922), 1 fragment de cresta ilíaca (caixa 57, bossa 7923), un fragment de costella i un metacarp esquerra 
(caixa 57, bossa 7921). El context no estava ben definit per a cap d’elles. Amb això volem dir que no 
tenien assignada cap unitat estratigràfica, tot i que sabem que provenen de la necròpolis. El metacarp en 
concret podria provenir d’un nivell remogut que apareix en una de les fotografies antigues d’excavació que 
actualment formen part de l’arxiu audiovisual de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (veure fig. 39 1a).
Les restes estaven en un considerable mal estat de conservació, amb un nivell de degradació i desgast 
important per tota la superfície òssia (grau 3). Tot i així van aparèixer bastant senceres sobretot pel que fa 
al Metacarp III d’èquid que estava complert. 
No es va poder detectar cap tipus de marca de tall, però quest fet podria ser degut a l’incipient alteració de 
la cortical de l’os. 

• Determinació taxonòmica i anatòmica

La determinació anatòmica es va dur a terme a partir de la comparació amb els exemplars de la col·lecció 
de referència del laboratori d’arqueologia de la Universitat de Lleida. Pel que fa a les vèrtebres, el fragment 
de cresta ilíaca i el fragment de costella tan sols en vam poder verificar la pertinença al gènere Equus i però 
no es va poder concretar l’espècie per manca de trets diagnòstics distintius.

Fig. 38 - Característiques morfològiques del metacarp. (a-b) cavall, (c-d) mula, en vista palmar i medial. Un tret molt 
característic és la depressió a la part distal de la diàfisis en la seva visió palmar (Peters 1988)

En canvi, el metacarp posseeix més trets que poden facilitar la seva determinació. Un dels principals és la 
fossa que es troba situada just a la part superior de l’epífisi distal, en la seva visió palmar en el cas de les 
mules ( híbrids). En canvi, els cavalls la tenen llisa tal i com va evidenciar l’individu EQ-2 de Vilars. 
Per a la distinció entre equus asinus i equus caballus es van utilitzar els diagrames de Simpsonque a traves 
on cada línia mostra les proporcions esquelètiques de l’ase, el cavall i els híbrids, tal i com mostra la gràfica 
inferior. 
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a. Fotografia on s’hi veu un metacarp que podria tractar-se de 
l’element estudiat. Tot i que en la fotografia apareix sencer tal i 
com és veu en la imatge C, la fractura sobre l’os és fresca i per tant 
recent i posterior a l’excavació (Foto Arxiu Audiovisual de l’IEI).

b. Fotografia dels dos cranis de cavall exhumats a la necròpolis i 
que actualment es troben en parador desconegut (Foto Arxiu 
Audiovisual de l’IEI).

c. Metacarp III de cavall de gran talla recuperat del fons de materials 
de la Pedrera de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Les fletxes indiquen les 
zones d'inserció muscular on s'havia produït 
un recreixement de l'os.

2

1a

0
10

 c
m

1b

1c

Fig. 39 - Restes de cavall de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer).
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Fig. 40 - A dalt fragment de cresta ilíaca (caixa 57, bossa 7923), al centre restes de vèrtebra (caixa 57, bossa 7922), a baix un 
fragment de costella (caixa 57, bossa 7921).



853

Annexos

METACARP 1 3 4 5 6
Equus hemionus onager (Eisenmann, 1986) 212 25,9 21,1 43,2 27,1

Equus africanus (Eisenmann, 1986) 204,3 27,5 23,5 46,3 28,8
Equus asinus (Eisenmann, 1986) 181,9 24,6 19,3 38,3 24,4

Equus caballus heavy (Eisenmann, 1986) 268,2 44,8 32,1 65,7 40,6
Equus caballus (ponies) (Eisenmann, 1986) 164,5 25,5 18,3 36,1 24

Equus przewalskii (Eisenmann, 1986) 214,6 31,3 23,6 47,8 29,7
Equus hydruntinus (Eisenmann, 1986) 212,8 28 23,2 42 28,2

Bardot (Eisenmann, 1986) 202,3 27,8 21 40 25,3
Mulet (Eisenmann, 1986) 255,6 36,9 28,6 55,8 35,3

T207B2g hybride mule (Amphipolis) 225 33,3 25 46,8 30,8
T262g hybride mule (Amphipolis) 208 28 22,8 43,5 27,2

522.RO.103 hybride (Cailar) 198 28,3 20,8 44,3 28
Lattes hybride (Equus 4) 196,5 29,5 20,6 41,9 25,9
T.262 B âne (Amphipolis) 160 22,1 17,7 33,7 20,5
T.258-6 âne (Amphipolis) 159 22,7 17,6 34,9 21,9
T.258-5 âne (Amphipolis) 161 23,3 16 33,5 21,3

Equus caballus (Pedrera) (Nieto 2008) 230,64 34,95 46,48
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-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 3 4 5 6

Equus hemionus onager (Eisenmann, 1986) Equus africanus (Eisenmann, 1986) Equus asinus (Eisenmann, 1986)

Equus caballus heavy (Eisenmann, 1986) Mulet (Eisenmann, 1986) T262g hybride mule (Amphipolis)

T.262 B âne (Amphipolis) Equus caballus ( La Pedrera)

Fig. 41 - Diagrama de Simpson amb les mesures preses a diferents cavalls on principalment es compara la longitud màxima (1) 
de la diàfisi, amplada màxima (2) i amplada antero-posterior de l’epífisi distal del metacarp (5). Conte els trets morfològics de 

l’esquelet de diferents tipus d’èquid. 

El diagrama de Simpson (fig. 41) mostra com les diferents espècies d’èquids queden ben separades: 
els ases a la part inferior, els híbrids a la part medial i finalment els cavalls se situen a la part superior. 
El cavall de la Pedrera presenta alguns trets morfològics similars als animals híbrids com podem veure. 
Pel que fa a la longitud màxima de la diàfisis (1) així com a l’amplada màxima (3) s’aproxima al cavall 
híbrid del jaciment de Lattara i al cavall Bardot. Tot i així, com hem vist en la part d’anàlisi, aquest queda 
situat just al mig de l’espectre que separa els híbrids dels cavalls, acostant-lo en definitiva al segon grup.

Una altra dada discriminatoria es el calcul de l’índex de robustesa d’un element anatòmic. Les dimensions 
de l’individu de la Pedrera varen ser contrastades amb les de Davis(1989) (veure fig. 42). Tot i que com 
molt bé adverteix l’autor la superposició al centre de la gràfica d’alguns individus fa que molts cops aquest 
mètode no permeti la identificació, en el nostre cas l’individu de la Pedrera va presentar uns trets clarament 
cavallins allunyant-lo de les proporcions de l’ase i l’onagre. A partir dels tres mètodes utilitzats vam poder 
afirmar que el metacarp de la Pedrera corresponia a un cavall.
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• Calcul de l’alçada de la creu

Aquesta s’ha revelat especialment sorprenent, ja que es tracta d’un animal de talla anormalment gran si la 
comparem amb la de la resta d’individus de la plana occidental catalana (verue punt 8.2.2), que presenten 
un forquilla que va dels 1,16 m (un individu de la Rosella4 i un altre de Vilars II) als 1,36 m (un individu 
de Vilars II). Si ve aquest animal no sembla encaixar dins dels parametres definits per aquesta zona, si 
que sembla fer-ho amb les talles establertes per l’Europa oriental. En aquesta àrea s’ha definit un grup 
conformat per uns cavalls anomenats orientals o scytes. Principalment s’han localitzat a les regions de 
Rússia, Hongria, Eslovènia, Bulgària i Romania, i presenten una mitjana, de l’alçada de la creu, de 1,37 m. 
Això vol dir que talles s’enmarquen dins d’una forquilla d’entre 1,21 i 1,49 m. Aquests tipus de cavalls també 
s’han localitzat a les regions d’Italia, Àustria i Grècia durant l’Edat del Ferro (Audoin-Rouzeau 1981, 5).

Ind. Os (GL) (SD) Estimació alçada de la creu 
EQP-3 Metacarp E 230,64 34,95 1,48 m

• Determinació edat i el sexe

L’edat de l’individu la vam determinar a partir del grau d’epifizació com en els anteriors casos. L’epífisi distal 
i proximal apareixien totalment soldades fet que ens va permetre determinar el seu estadi adult (més de 2 
anys).
Pel que fa al sexe evidentment a partir de la costella, les vèrtebres i el metacarp va ser impossible la seva 
determinació. Pel que fa al fragment de la cresta ilíaca és una part anatòmica clarament discriminatòria pel 
que fa al sexe. Tot i així la fragmentació de la resta no ens va permetre poder realitzar una diagnosi factible.

4. Els materials de la Rosella estan en fase d’estudi així que encara no podem assegurar que es tracti d’un cavall i no d’un ase o un híbrid. De moment 
sembla que presenta proporcions que estan al límit de les característiques cavallines, però caldrà un estudi morfològic més acurat per acabar de 
confirmar la seva pertinença a aquesta espècie o no.

Fig. 42 - Diagrama de dispersió extret de Davis (1989). La rodona blava (o negra si la impressió és en blanc i negre) representa 
l’exemplar de la Pedrera. Els triangles representen les mesures de cavalls, les rodonetes blanques les d’ases i les creus les de 

l’onagre. Els tres quadrats indiquen tres metacarps de Arad, un jaciment de l’Edat del Bronze antic del Negrev, Israel.
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• Determinació de paleopatologies i estimació de la capacitat de càrrega

La presència d’exostosi o calcificació de la zona articular entre el metacarp III i els dos metacarps secundaris, 
podrien suggerir que es tractava d’un animal sotmès a una càrrega superior a la que podia assumir en vida 
o fruit de treballs de tir o de la muntura. 

L’estimació de la capacitat de càrrega a partir de l’alçada de la creu va proporcionar els resultats següents:

56 · (1,68)2 / 1,48 = 107 kg al pas

35 · ( 1,68)2 / 1,48 = 67 kg al trot

Això vol dir que un genet o una càrrega amb un pes superior un 100 quilos hauria suposat un sobresforç 
important per l’animal. En definitiva, la presència de patologies, una talla anormalment gran pel context 
estudiat i l’estimació d’una capacitat de càrrega molt baixa al trot, són elements a favor a l’hora de 
demostrar el seu ús com a animal de muntura i/o tir. D’altra banda, l’excepcionalitat del context en el que ha 
aparegut les restes i el fet d’estar davant d’un animal anormalment gran podria estar reflectint una espècie 
no autòctona que potser hauria arribat juntament amb els elements de govern del cavall exhumats en 
algunes de les tombes de la necròpolis (Plens 1986;Rafel 2002; Graells 2008). No volem acabar però sense 
advertir que sense una datació de radiocarboni no deixen de ser dades hipotètiques, ja que l’existència d’un 
context poc clar i una excavació metodològicament deficient no ens permet restituir el context deposicional 
original dels conjunts faunístics disponibles. Una altra línia interessant seria la de practicar una analítica 
d’ADN a la resta per valorar la filiació de l’individu per saber si es tractaria d’una espècie d’origen local o 
si efectivament podria haver arribat de l’orient mediterrani, tal i com suggereix la talla de l’animal. Tot i la 
migradesa de les restes i el problema contextual actual, un estudi ben encarat encara pot proporcionar 
dades molt interessant sobre la necròpolis de la Pedrera. 
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Annex VII
Taules amb recopil·lació d’alçades de la creu de diferents 
jaciments utilitzades per a elaborar els diagrames de caixa de 
les diferents espècies 

alçada creu 

Jaciment Període Localització Espècie Os GL Index cm m Referència

Hort Grimau Ferro I Barcelona EQCA  -  -  - 118,5 1,19 Albizuri i Nadal 1990

Barchín de Hoyo Ib. Ple Castella-La Manxa EQCA  -  -  - 124,9 1,25 Agueda i Morales 2002

Era Alta Ferro I Castella-Lleó EQCA  -  -  - 117 1,17 Mariezkurrena 1986

Urbierna Ferro II Castella-Lleó EQCA  -  -  - 129,3 1,29 Castaños 1989

Urbierna Ferro II Castella-Lleó EQCA  -  -  - 128,8 1,29 Castaños 1989

Aldovesta Ferro I Catalunya EQCA MT 257 5,33 136,9 1,37 Nadal i Albizuri 1999

Vilars III Ib. Ple Catalunya (P.Occ) EQCA MC 208 6,41 133,3 1,33 Nieto 2012

Vilars III Ib. Ple Catalunya (P.Occ) EQCA RA 313,7 4,34 136,1 1,36 Nieto 2012

Vilars II Ib. Antic Catalunya (P.Occ) EQCA TI 307,64 4,36 134,1 1,34 Nieto 2012

Vilars II Ib. Antic Catalunya (P.Occ) EQCA RA 300,9 4,34 130,5 1,31 Nieto 2012

Vilars IIa Ib. Antic Catalunya (P.Occ) EQCA MT 25,5 5,33 131,5 1,32 Nieto 2012

Vilars II Ib. Antic Catalunya (P.Occ) EQCA    116,0 1,16 Miró 1992

Pedrera Br. final Catalunya (P.Occ) EQCA MC 230,64 6,41 147,8 1,48 Nieto 2008

Hoya Ferro II Navarra EQCA MC 201 6,41 128,8 1,29 Altuna 1980

Hoya Ferro II Navarra EQCA MT 242 5,33 128,9 1,29 Altuna 1980

Oro Ferro I Navarra EQCA MC 248 6,41 132,2 1,32 Altuna 1980

Oro Ferro I Navarra EQCA  - 244 6,41 130 1,30 Altuna 1980

Muru Astrain Ferro I Navarra EQCA  -  -  - 129 1,29 Castaños 1988

Muru Astrain Ferro I Navarra EQCA  -  -  - 134,6 1,35 Castaños 1988

Castillar de Mendavia Ferro I País Basc EQCA  -  -  - 124,4 1,24 Mariezkurrena 1986

Castillar de Mendavia Ferro I País Basc EQCA  -  -  - 133,25 1,33 Mariezkurrena 1986

Castillar de Mendavia Ferro I País Basc EQCA  -  -  - 133,8 1,34 Mariezkurrena 1986

Castillar de Mendavia Ferro I País Basc EQCA  -  -  - 137,5 1,38 Mariezkurrena 1986

Hoya Celtibèric País Basc EQCA MC 201 6,41 128,8 1,29 Altuna 1980

Hoya Celtibèric País Basc EQCA MT 244 5,33 130 1,30 Altuna 1980

Soto Medinilla Ferro I País Basc EQCA  -  -  - 136,6 1,37 Liesau 1998

Castros de Larsa Ferro I País Basc EQCA RA 279 4,34 121,1 1,21 Castaños i Castaños 
2009b

Regenta Ibèric València EQCA RA 332,5 4,34 144,3 1,44 Sarrión 2003

Fig. 43 - Recopilació mesures de l’alçada de la creu de cavall.

Alçada de la creu

Jaciment periode fase UE espècie Os GL coeficient  mm cm  m Biblio

Vilars Ibèric antic Vilars 
IIb 11293 CAHI MT 104,6 5,34 558,6 55,9 0,56 Nieto 2010

Minferri Br. Mitjà P.O SJ-88 UE 2121 CAHI MC 103,8 5,7 591,7 59,2 0,59 Gómez 2000

Minferri Br. Mitjà P.O SJ-88 UE 2121 CAHI MC 107,5 5,7 612,8 61,3 0,61 Gómez 2000

Minferri Br. Mitjà P.O SJ-88 UE 2121 CAHI MC 107,5 5,7 612,8 61,3 0,61 Gómez 2000

Minferri Br. Mitjà P.O SJ-88 UE 2147 CAHI MT 110,8 5,3 587,2 58,7 0,59 Gómez 2000

Minferri Br. Mitjà P.O SJ-88 UE 2121 CAHI MT 114,8 5,3 608,4 60,8 0,61 Gómez 2000

Minferri Br. Mitjà P.O SJ-88 UE 2121 CAHI MT 111,8 5,3 592,5 59,3 0,59 Gómez 2000

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8362 CAHI MC 124,4 5,7 709,1 70,9 0,71 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7011 CAHI MC 112,4 5,7 640,7 64,1 0,64 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7017 CAHI MC 103,5 5,7 590,0 59,0 0,59 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7045 CAHI MC 105,4 5,7 600,8 60,1 0,60 Valenzuela 2008
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Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8385 CAHI MC 106,5 5,7 607,1 60,7 0,61 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10364 CAHI MT 132,1 5,34 705,4 70,5 0,71 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7039 CAHI MT 129,5 5,34 691,5 69,2 0,69 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7011 CAHI MT 112 5,34 598,1 59,8 0,60 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7017 CAHI MT 119,5 5,34 638,1 63,8 0,64 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8441 CAHI MT 119 5,34 635,5 63,5 0,64 Valenzuela 2008

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL CAHI MC 103,2 5,75 593,4 59,3 0,59 Iborra 2004

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL CAHI MC 114,4 5,75 657,8 65,8 0,66 Iborra 2004

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL CAHI MT 122,7 5,34 655,2 65,5 0,66 Iborra 2004

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - CAHI HU 146 3,86 563,6 56,4 0,56 Miró 1992

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - CAHI RA 149,5 3,98 595,0 59,5 0,60 Miró 1992

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - CAHI MC 104 5,7 592,8 59,3 0,59 Miró 1992

Vilars IIb Ep. Ibèrica P.O  - CAHI MT 104,6 5,3 554,4 55,4 0,55 Nieto 2012

Villares Ferro 1 VAL CAHI MC 106 5,75 609,5 61,0 0,61 Iborra 2004

Villares Ibèric Antic VAL CAHI MC 105,9 5,75 608,9 60,9 0,61 Iborra 2004

Villares Ibèric Antic VAL CAHI MC 106,2 5,75 610,7 61,1 0,61 Iborra 2004

Villares Ibèric Antic VAL CAHI MT 111,8 5,34 597,0 59,7 0,60 Iborra 2004

Zafranales Br. Mitjà AR N-1 OC TI 174 3,1 539,4 53,9 0,54 Castaños 1988

Zafranales Br. Mitjà AR N-2 OC AS 25,5 22,7 578,9 57,9 0,58 Castaños 1990

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10057 OVAR RA 135,3 4,02 543,9 54,4 0,54 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8606 OVAR RA 135,3 4,02 543,9 54,4 0,54 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8499 OVAR RA 135,3 4,02 543,9 54,4 0,54 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10160 OVAR MC 117,9 4,89 576,5 57,7 0,58 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10161 OVAR MC 106,5 4,89 520,8 52,1 0,52 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10361 OVAR MC 104,9 4,89 513,0 51,3 0,51 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10361 OVAR MC 105,3 4,89 514,9 51,5 0,51 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10364 OVAR MC 106,1 4,89 518,8 51,9 0,52 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10410 OVAR MC 108,1 4,89 528,6 52,9 0,53 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10410 OVAR MC 108,5 4,89 530,6 53,1 0,53 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10253 OVAR MC 111,5 4,89 545,2 54,5 0,55 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10253 OVAR MC 113,1 4,89 553,1 55,3 0,55 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7039 OVAR MC 124,1 4,89 606,8 60,7 0,61 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7039 OVAR MC 125,1 4,89 611,7 61,2 0,61 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8499 OVAR MC 122,8 4,89 600,5 60,0 0,60 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10122 OVAR MC 105,3 4,89 514,9 51,5 0,51 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7011 OVAR MC 117,7 4,89 575,6 57,6 0,58 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7093 OVAR MC 115,1 4,89 562,8 56,3 0,56 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8427 OVAR MC 116,9 4,89 571,6 57,2 0,57 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8117 OVAR MC 117 4,89 572,1 57,2 0,57 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10160 OVAR MT 125 4,54 567,5 56,8 0,57 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 1008 OVAR MT 113,9 4,54 517,1 51,7 0,52 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10361 OVAR MT 114,4 4,54 519,4 51,9 0,52 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10410 OVAR MT 116,7 4,54 529,8 53,0 0,53 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10410 OVAR MT 117 4,54 531,2 53,1 0,53 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8606 OVAR MT 119,1 4,54 540,7 54,1 0,54 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7039 OVAR MT 133,9 4,54 607,9 60,8 0,61 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8464 OVAR MT 115,6 4,54 524,8 52,5 0,52 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10122 OVAR MT 113,1 4,54 513,5 51,3 0,51 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 10122 OVAR MT 114,4 4,54 519,4 51,9 0,52 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 7017 OVAR MT 129 4,54 585,7 58,6 0,59 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8415 OVAR MT 126 4,54 572,0 57,2 0,57 Valenzuela 2008

Alorda Park Ep. Ibèrica C.C 8420 OVAR MT 125 4,54 567,5 56,8 0,57 Valenzuela 2008

Castros de Larsa Ferro I C-LL  - OVAR MC 116,6 5,75 670,5 67,0 0,67 Castaños i Castaños 
2009b

Castros de Larsa Ferro I C-LL  - OVAR MC 118,5 5,75 681,4 68,1 0,68 Castaños i Castaños 
2009b

Castros de Larsa Ferro I C-LL  - OVAR MC 102 5,75 586,5 58,7 0,59 Castaños i Castaños 
2009b
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Castros de Larsa Ferro I C-LL  - OVAR MT 120,5 4,54 547,1 54,7 0,55 Castaños i Castaños 
2009b

Fonteta VI Ferro I VAL  - OVAR RA 144,7 4,02 581,7 58,2 0,58 Iborra 2010

Fonteta VII Ferro I VAL  - OVAR MC 132,4 5,75 761,3 76,1 0,76 Iborra 2012

Fonteta VII Ferro I VAL  - OVAR MC 137 5,75 787,8 78,8 0,79 Iborra 2013

Hoya Celtibèric NAV  - OVAR MC 116 5,75 667,0 66,7 0,67 Altuna 1980

Hoya Celtibèric NAV  - OVAR MC 112,5 5,75 646,9 64,7 0,65 Altuna 1980

Hoya Celtibèric NAV  - OVAR MC 112 5,75 644,0 64,4 0,64 Altuna 1980

Hoya Celtibèric NAV  - OVAR MC 112 5,75 644,0 64,4 0,64 Altuna 1980

Hoya Ferro I NAV  - OVAR RA 125 4,02 502,5 50,3 0,50 Altuna 1980

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MC 116,5 4,89 569,7 57,0 0,57 Iborra 2004

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MC 120,3 4,89 588,3 58,8 0,59 Iborra 2005

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MC 108 4,89 528,1 52,8 0,53 Iborra 2006

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MC 106 4,89 518,3 51,8 0,52 Iborra 2007

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MC 109 4,89 533,0 53,3 0,53 Iborra 2008

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MT 118 4,54 535,7 53,6 0,54 Iborra 2009

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MT 130 4,54 590,2 59,0 0,59 Iborra 2010

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MT 130,5 4,54 592,5 59,2 0,59 Iborra 2011

Torelló Boverot Ep. Ibèrica VAL  - OVAR MT 123 4,54 558,4 55,8 0,56 Iborra 2012

Tossal Molinet I Ferro Ia P.O Q2 UE-8A Nº 
5671 OVAR AST 25,6 22,7 581,1 58,1 0,58 Gómez 2000

Tossal Molinet II Ferro Ib P.O Q2 UE-7B Nº 
7277 OVAR AST 26,3 22,7 597,0 59,7 0,60 Gómez 2000

Tossal Molinet II Ferro Ib P.O Q4 UE-5A Nº 
4724 OVAR AST 23,3 22,7 528,9 52,9 0,53 Gómez 2000

Tossal Molinet II Ferro Ib P.O Q7 UE-5A Nº 
1242 OVAR AST 25 22,7 567,5 56,8 0,57 Gómez 2000

Tossal Molinet II Ferro Ib P.O Q7 UE-5A Nº 
1139 OVAR AST 28,2 22,7 640,1 64,0 0,64 Gómez 2000

Tossal Molinet III Ibèric antic P.O Q1 UE-5A Nº 
2027 OVAR AST 26,9 22,7 610,6 61,1 0,61 Gómez 2000

Tossal Molinet III Ibèric antic P.O Q1 UE-5A Nº 
2073 OVAR AST 26,4 22,7 599,3 59,9 0,60 Gómez 2000

Tossal Molinet III Ibèric antic P.O Q2 UE-5A 
Nº5457 OVAR AST 24,8 22,7 563,0 56,3 0,56 Gómez 2000

Tossal Molinet III Ibèric antic P.O Q1 UE-5A Nº 
2088 OVAR CAL 52,1 11,4 593,9 59,4 0,59 Gómez 2000

Tossal Snt. Miquel Ibèric VAL  - OVAR MC 120,8 5,75 694,6 69,5 0,69 Iborra 2004

Tossal Snt. Miquel Ibèric VAL  - OVAR MC 118,9 5,75 683,7 68,4 0,68 Iborra 2005

Turó Font de la 
Canya Ep. Ibèrica C.C 1002 OVAR MC 120,5 4,89 589,2 58,9 0,59 Valenzuela 2008

Turó Font de la 
Canya Ep. Ibèrica C.C 1030 OVAR MC 115,3 4,89 563,8 56,4 0,56 Valenzuela 2008

Turó Font de la 
Canya Ep. Ibèrica C.C 113 OVAR MC 110 4,89 537,9 53,8 0,54 Valenzuela 2008

Turó Font de la 
Canya Ep. Ibèrica C.C 421 OVAR MC 116,6 4,89 570,2 57,0 0,57 Valenzuela 2008

Vilars II Ibèric antic P.O 4827 OVAR MC 107,3 4,89 524,7 52,5 0,52 Nieto 2010

Vilars II Ibèric antic P.O 5018 OVAR MC 104,6 4,89 511,5 51,1 0,51 Nieto 2010

Vilars II Ibèric antic P.O 4827 OVAR MT 116,4 4,54 528,5 52,8 0,53 Nieto 2010

Vilars II Ibèric antic P.O 4827 OVAR MT 116,6 4,54 529,4 52,9 0,53 Nieto 2010

Vilars II Ibèric antic P.O 6236 OVAR MT 125,8 4,54 571,1 57,1 0,57 Nieto 2010

Vilars II Ibèric antic P.O 6280 OVAR MT 122,6 4,54 556,6 55,7 0,56 Nieto 2010

Vilars III Ibèric ple P.O 7086 OVAR HU 145,7 4,28 623,6 62,4 0,62 Nieto 2010

Vilars III Ibèric ple P.O 7053 OVAR MT 116 4,54 526,6 52,7 0,53 Nieto 2010

Vilars III Ibèric ple P.O 7060 OVAR RA 135,3 4,02 543,9 54,4 0,54 Nieto 2010

Vilars Ia Iera edat 
ferro P.O 4522 OVAR FE 154 3,53 543,6 54,4 0,54 Nieto 2010

Vilars Ia Iera edat 
ferro P.O 4522 OVAR HU 127,2 4,28 544,4 54,4 0,54 Nieto 2010

Vilars Ia Iera edat 
ferro P.O 4522 OVAR TI 186,9 3,01 562,6 56,3 0,56 Nieto 2010

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR MC 108 4,89 528,1 52,8 0,53 Miró 1996

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR CAL 42,5 11,4 484,5 48,5 0,48 Miró 1997

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR CAL 51 11,4 581,4 58,1 0,58 Miró 1998

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR CAL 50 11,4 570,0 57,0 0,57 Miró 1999

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR AST 24,5 22,7 556,2 55,6 0,56 Miró 2000

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR AST 24 22,7 544,8 54,5 0,54 Miró 2001

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR AST 23 22,7 522,1 52,2 0,52 Miró 2002

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR AST 24,5 22,7 556,2 55,6 0,56 Miró 2003

Vilars Ep. Ibèrica P.O  - OVAR MT 124,5 4,54 565,2 56,5 0,57 Miró 2004

Villares Ferro I VAL  - OVAR MC 136,5 5,75 784,9 78,5 0,78 Iborra 2006
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Villares Ferro I VAL  - OVAR CAL 50,3 11,4 573,4 57,3 0,57 Iborra 2007

Villares Ferro I VAL  - OVAR MC 100 5,75 575,0 57,5 0,58 Iborra 2008

Villares Ibèric antic VAL  - OVAR MC 121,6 5,75 699,2 69,9 0,70 Iborra 2009

Vilot II Br. final P.O 1054 OVAR AST 24,1 22,7 547,1 54,7 0,55 Gómez 2000

Vilot II Br. final P.O 1054 OVAR AST 26,4 22,7 599,3 59,9 0,60 Gómez 2000

Zafranales Br. final P.O N-3 OVAR MT 121 4,5 544,5 54,5 0,54 Castaños 1989

Carretelà Br. final P.O  - OVAR CAL 48 11,4 547,2 54,7 0,55 Albizuri i Colomer 
2001-2002

Carretelà Br. final P.O  - OVAR AST 25,3 22,7 574,3 57,4 0,57 Albizuri i Colomer 
2001-2002

Fig. 44 - Recopilació mesures de l’alçada de la creu d’ovicàprid.

Alçada creu

periode UE Jaciment Loc. espècie Os GL coeficient  mm cm  m Biblio

Ibèric 1011 Mas d’en Gual C.C BOTA MC 164 6,18 1013,5 101,4 1,0 Valenzuela et al. 
2010

Ibèric 1011 Mas d’en Gual C.C BOTA MT 189,6 5,47 1037,1 103,7 1,0 Valenzuela et al. 
2010

Ibèric 1022 Mas d’en Gual C.C BOTA MT 198 5,47 1083,1 108,3 1,1 Valenzuela et al. 
2010

Ibèric 8351 Alorda Parck C.C BOTA HU 269,6 4,14 1116,1 111,6 1,1 Valenzuela et al. 
2010

Ibèric  Alorda Parck C.C BOTA TI 320 3,45 1104,0 110,4 1,1 Valenzuela et al. 
2010

Ibèric  Turó Font de la 
CANYA C.C BOTA TI 338 3,45 1166,1 116,6 1,2 Valenzuela et al. 

2010

Ferro II 27135 Lattes C.LL BOTA RA 147,9 4,3 635,97 63,6 0,6 Gardeisen

Ferro II 27112 Lattes C.LL BOTA RA 243 4,3 1044,9 104,5 1,0 Gardeisen

Ferro II 50008 Lattes C.LL BOTA MT 192 5,47 1050,2 105,0 1,1 Gardeisen

Ferro II 123066 Lattes C.LL BOTA MT 192,9 5,47 1055,2 105,5 1,1 Gardeisen

Ferro II 50001 Lattes C.LL BOTA RA 248 4,3 1066,4 106,6 1,1 Gardeisen

Ferro II 50004 Lattes C.LL BOTA MT 196 5,47 1072,1 107,2 1,1 Gardeisen

Ferro II 50004 Lattes C.LL BOTA MT 196 5,47 1072,1 107,2 1,1 Gardeisen

Ferro II 1630 Lattes C.LL BOTA RA 250 4,3 1075,0 107,5 1,1 Gardeisen

Ferro II 123066 Lattes C.LL BOTA RA 250 4,3 1075,0 107,5 1,1 Gardeisen

Ferro II 50001 Lattes C.LL BOTA RA 253 4,3 1087,9 108,8 1,1 Gardeisen

Ferro II 123010 Lattes C.LL BOTA MT 200 5,47 1094,0 109,4 1,1 Gardeisen

Ferro II 123022 Lattes C.LL BOTA MT 202 5,47 1104,9 110,5 1,1 Gardeisen

Ferro II 35029 Lattes C.LL BOTA MT 202,6 5,47 1108,2 110,8 1,1 Gardeisen

Ferro II 50002 Lattes C.LL BOTA MT 207 5,47 1132,3 113,2 1,1 Gardeisen

Ferro II 27169 Lattes C.LL BOTA MT 208 5,47 1137,8 113,8 1,1 Gardeisen

Ferro II 27133 Lattes C.LL BOTA MT 210 5,47 1148,7 114,9 1,1 Gardeisen

Ferro II 123010 Lattes C.LL BOTA MT 210 5,47 1148,7 114,9 1,1 Gardeisen

Ferro II 30294 Lattes C.LL BOTA MT 211,6 5,47 1157,5 115,7 1,2 Gardeisen

Ferro II 50008 Lattes C.LL BOTA MT 212 5,47 1159,6 116,0 1,2 Gardeisen

Ferro II 60242 Lattes C.LL BOTA MT 213,3 5,47 1166,8 116,7 1,2 Gardeisen

Ferro II 1629 Lattes C.LL BOTA MT 214,7 5,47 1174,4 117,4 1,2 Gardeisen

Ferro II 60173 Lattes C.LL BOTA MT 220,3 5,47 1205,0 120,5 1,2 Gardeisen

Ferro II 35492 Lattes C.LL BOTA MT 222,5 5,47 1217,1 121,7 1,2 Gardeisen

Ferro II 27192 Lattes C.LL BOTA MT 223 5,47 1219,8 122,0 1,2 Gardeisen

Ferro II 30140 Lattes C.LL BOTA RA 287,5 4,3 1236,3 123,6 1,2 Gardeisen

Ferro II 30301 Lattes C.LL BOTA MT 232,3 5,47 1270,7 127,1 1,3 Gardeisen

Ferro II 137024 Lattes C.LL BOTA MT 240,8 5,47 1317,2 131,7 1,3 Gardeisen

Ferro II 60173 Lattes C.LL BOTA MT 246 5,47 1345,6 134,6 1,3 Gardeisen

Ferro II 30292 Lattes C.LL BOTA MT 246,2 5,47 1346,7 134,7 1,3 Gardeisen

Ferro II 9165 Lattes C.LL BOTA MT 249,4 5,47 1364,2 136,4 1,4 Gardeisen

Ferro II 30292 Lattes C.LL BOTA MT 249,8 5,47 1366,4 136,6 1,4 Gardeisen

Ferro II 129020 Lattes C.LL BOTA RA 354 4,3 1522,2 152,2 1,5 Gardeisen

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA RA 230 4,3 989 98,9 1,0 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA RA 243 4,3 1044,9 104,5 1,0 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA RA 276 4,3 1186,8 118,7 1,2 Altuna 1980
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Celtibèric  Hoya P.B. BOTA RA 289 4,3 1242,7 124,3 1,2 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (F) MC 191 6,18 1180,38 118,0 1,2 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (M) MC 188 6,18 1161,84 116,2 1,2 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (M) MC 187 6,18 1155,66 115,6 1,2 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (M) MC 187 6,18 1155,66 115,6 1,2 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (M) MC 180 6,18 1112,4 111,2 1,1 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (M) MC 177,5 6,18 1096,95 109,7 1,1 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (F) MC 177 6,18 1093,86 109,4 1,1 Altuna 1980

Celtibèric  Hoya P.B. BOTA (M) MC 164 6,18 1013,52 101,4 1,0 Altuna 1980

Ferro I  Oro P.B. BOTA RA 240 4,3 1032 103,2 1,0 Altuna 1980

Ferro I  Oro P.B. BOTA RA 255 4,3 1096,5 109,7 1,1 Altuna 1980

Ferro I  Oro P.B. BOTA RA 264 4,3 1135,2 113,5 1,1 Altuna 1980

Ferro I  Oro P.B. BOTA RA 286 4,3 1229,8 123,0 1,2 Altuna 1980

Ferro I  B P.B. BOTA RA 268 4,3 1152,4 115,2 1,2 Altuna 1980

Ferro I  Oro P.B. BOTA (F) MC 185,5 6,18 1146,39 114,6 1,1 Altuna 1980

Ferro I  He P.B. BOTA (F) MC 180 6,18 1112,4 111,2 1,1 Altuna 1980

Bronze 2121 Minferri P.O vaca MT 176,7 5,47 966,549 96,7 1,0 Gómez 2000

Bronze 2143 Minferri P.O vaca RA 238,3 4,3 1024,69 102,5 1,0 Gómez 2002

Bronze 2143 Minferri P.O vaca MT 194,2 5,47 1062,274 106,2 1,1 Gómez 2001

Ibèric 
antic 6019 Vilars II P.O BOTA RA 272,4 4,3 1171,3 117,1 1,2 Nieto 2012

Ibèric ple 7067 Vilars III P.O BOTA MT 191,6 5,47 1048,1 104,8 1,0 Nieto 2012

Ferro I  Villares VAL BOTA HU 313 4,14 1295,82 129,6 1,3 Iborra 2004

Ferro I  Fonteta VI VAL BOTA MT 208 5,47 1137,76 113,8 1,1 Iborra 2004

ib. antic  SEÑA VAL BOTA MT 208 5,47 1137,76 113,8 1,1 Iborra 2004

  -  -  mitja vaca MT 244 5,47 1334,7 133,5 1,3 Guintard 1998,756

  -  -  mitja toro MT 246 5,47 1345,6 134,6 1,3 Guintard 1998,755

  -  -  mitja bou MT 256,6 5,47 1403,6 140,4 1,4 Guintard 1998,757

Fig. 45 - Recopilació mesures de l’alçada de la creu de boví.

Localització Loc UE Os Espècie GL (1) Període Ref.

Vilars PO 6286 TI Lapin 92,4 Vilars IIa Nieto 2012

Vilars PO 11184 TI Lapin 92,2 Vilars IIb Nieto 2012

Vilars PO 11293 TI Lapin 96,6 Vilars IIb Nieto 2012

Vilars PO 11545 TI Lapin 91,8 Vilars I Nieto 2012

Lleida  -  - TI O. Cuniculus 92,09 Actual Marfà 2009

Lleida  -  - TI O. Cuniculus 88,1 Actual Marfà 2009

Lleida  -  - TI O. Cuniculus 79,64 Actual Marfà 2009

Lleida  -  - TI O. Cuniculus 88,73 Actual Marfà 2009

Madrid  -  - TI O. Cuniculus 90,69 Actual Marfà 2009

Madrid  -  - TI O. Cuniculus 90,63 Actual Marfà 2009

Madrid  -  - TI O. Cuniculus 83,92 Actual Marfà 2009

Madrid  -  - TI O. Cuniculus 90,57 Actual Marfà 2009

Italia  -  - TI O. Cuniculus 78,88 Actual Marfà 2009

Italia  -  - TI O. Cuniculus 77,7 Actual Marfà 2009

Italia  -  - TI O. Cuniculus 88,85 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 90,45 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 90,83 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 97,6 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 98,3 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 95,5 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 91,4 Actual Marfà 2009

França  -  - TI O. Cuniculus 91,8 Actual Marfà 2009
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França  -  - TI O. Cuniculus 89,3 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI O. Cuniculus 86,55 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI O. Cuniculus 88,61 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI O. Cuniculus 79,45 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI O. Cuniculus 77,61 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI O. Cuniculus 77,5 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI O. Cuniculus 79 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI L. timidus 136,21 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI L. timidus 145,74 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI L. timidus 123,74 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI L. timidus 151,6 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI L. granatensis 84,79 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - TI L. granatensis 124,99 Actual Marfà 2009

Africa  -  - TI L. capensis 111,61 Actual Marfà 2009

Africa  -  - TI L. capensis 113,73 Actual Marfà 2009

Africa  -  - TI L. capensis 112,26 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI Lepus europaeus 93,67 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI Lepus europaeus 116,6 Actual Marfà 2009

Europa  -  - TI Lepus europaeus 148,41 Actual Marfà 2009

Itàlia  -  - TI O. burgi 110,19 fòssil Marfà 2009

Itàlia  -  - TI O. burgi 114,06 fòssil Marfà 2009
Cueva 
Victoria MUR TI O. giberti 104,28 fòssil Marfà 2009
Cueva 
Victoria MUR TI O. giberti 94,2 fòssil Marfà 2009
Cueva 
Victoria MUR TI O. giberti 102,84 fòssil Marfà 2009
Cueva 
Victoria MUR TI O. giberti 104,3 fòssil Marfà 2009

Cova del Toll C.C TI O. cuniculus 87,68 fòssil Marfà 2009

Cova del Toll C.C TI O. cuniculus 92,04 fòssil Marfà 2009

Cova del Toll C.C TI O. cuniculus 92,64 fòssil Marfà 2009

Cova del Toll C.C TI Lepus sp. 121,6 fòssil Marfà 2009

Seña VAL  TI Lebre 96 Ibèric Iborra 2004

Fig. 46 - Recopilació mesures de la longitud de la tíbia de lagomorf.

Localització Loc UE Os Espècie GL (1) Període Ref.

Vilars PO 4574 RA Conill 61,2 Vilars II Nieto 2012

Vilars PO 4642 RA Conill 58,1 Vilars I Nieto 2012

Vilars PO 11184 RA Conill 56,2 Vilars IIb Nieto 2012

Vilars PO 11224 RA Conill 8,7 Vilars IIa Nieto 2012

Vilars PO 11289 RA Conill 61,4 VILARS IIb Nieto 2012

Vilars PO 11224 RA Lepus 96,2 Vilars IIa Nieto 2012

LLeida  -  - RA o. Cuniculus 60,48 Actual Marfà 2009

LLeida  -  - RA o. Cuniculus 57,42 Actual Marfà 2009

Madrid  -  - RA o. Cuniculus 57,17 Actual Marfà 2009

Madrid  -  - RA o. Cuniculus 59,9 Actual Marfà 2009

Italia  -  - RA o. Cuniculus 58,32 Actual Marfà 2009

Italia  -  - RA o. Cuniculus 50,09 Actual Marfà 2009

França  -  - RA o. Cuniculus 63,85 Actual Marfà 2009

França  -  - RA o. Cuniculus 62,9 Actual Marfà 2009

França  -  - RA o. Cuniculus 62,7 Actual Marfà 2009

França  -  - RA o. Cuniculus 58 Actual Marfà 2009

França  -  - RA o. Cuniculus 57,8 Actual Marfà 2009

França  -  - RA o. Cuniculus 58,5 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - RA o. Cuniculus 54,18 Actual Marfà 2009
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Espanya  -  - RA o. Cuniculus 56,6 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - RA o. Cuniculus 52,72 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - RA o. Cuniculus 48,92 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - RA o. Cuniculus 49,35 Actual Marfà 2009

Espanya  -  - RA o. Cuniculus 50,2 Actual Marfà 2009

Europa  -  - RA Lepus timidus 93,4 Actual Marfà 2009

Europa  -  - RA Lepus timidus 202 Actual Marfà 2009

Africa  -  - RA Lepus 
capensis 82,2 Actual Marfà 2009

Africa  -  - RA Lepus 
capensis 81,91 Actual Marfà 2009

França  -  - RA Lepus 
europaeus 108 Actual Marfà 2009

França  -  - RA Lepus 
europaeus 103,04 Actual Marfà 2009

França  -  - RA Lepus 
europaeus 100,6 Actual Marfà 2009

Torelló 
Boverot VAL  - RA Lepus 93,6 Ibèric Iborra 2004
Torelló 
Boverot VAL  - RA Conill 56,7 Ibèric Iborra 2004

Fig. 47 - Recopilació mesures de la longitud del radi de lagomorf.
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Annex VIII
Mesures de les diferents especies documentades a la fortalesa 
dels Vilars

BOTA

OSSOS LLARGS

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
11507 os-11507-1 Bovidés adult  tibia 42,3 33 Vilars Ib
4174 os-4174-64 Bovidés adult1  Femur 37 Vilars II
6019 os-6019-59 Bovidés adult  Radi 272,4 40,2 67,8 39 Vilars II
10010 os-10010-3 Bovidés Jove/adult Metacarp 28,7 Vilars IIa
6210 os-6210-203 Bovidés Jove/adult  Femur 41 Vilars IIb
6210 os-6210-196 Bovidés Jove/adult Metatars 47,8 26,4 Vilars IIb
7053 os-7053-50 Bovidés adult  Femur 28,7 76,7 87,5 Vilars III
7072 os-7072-3 Bovidés adult1  Femur 49,4 Vilars III
7060 os-7060-18 Bovidés Jove/adult Metacarp 32 22,1 Vilars III
7068 os-7068-29 Bovidés Jove/adult Metacarp 24,6 19,4 Vilars III
7072 os-7072-28 Bovidés adult Metacarp 23,3 17,9 47,4 26,2 Vilars III
7053 os-7053-52 Bovidés Jove/adult Metatars 30,3 23,5 Vilars III
7067 os-7067-5 Bovidés Jove/adult Metatars 191,6 45,9 39,5 26 21,2 53,5 27,2 Vilars III
7072 os-7072-1 Bovidés Jove/adult Metatars 21,5 21,1 Vilars III
7078 os-7078-34 Bovidés Jove/adult Metatars 20,6 20,8 Vilars III
7053 os-7053-53 Bovidés adult  Radi 60 49,7 36,5 Vilars III
7058 os-7058-4 Bovidés Jove/adult  Radi 52,9 50,1 28,7 Vilars III
7067 os-7067-1 Bovidés adult  Radi 80,5 75,6 42,3 Vilars III
7067 os-7067-3 Bovidés adult2  Radi 74,3 61,9 Vilars III
7053 os-7053-64 Bovidés adult  tibia 36,7 Vilars III
7078 os-7078-19 Bovidés adult  tibia 59,6 Vilars III

4207 os-4207-39 Bovidés Jove/adult Phalange II 35 24,1 25,8 23,4 19,4 20,8 24,1 Vilars II
11494 os-11494-16 Bovidés adult Phalange II 33,7 26 27,1 20 21,7 25,2 Vilars IIa
6238 os-6238-33 Bovidés adult Phalange I 54 27,2 29,2 25,7 25 26,1 18,9 Vilars IIb
6238 os-6238-34 Bovidés adult Phalange I 53,9 28,1 29,6 25,7 22,7 24,5 19,2 Vilars IIb
6104 os-6104-42 Bovidés adult Phalange II 32,8 23,5 25,2 20,1 20,2 23,7 Vilars IIb
7060 os-7060-17 Bovidés adult Phalange I 58,6 23,7 26,5 21,2 Vilars III
7067 os-7067-7 Bovidés adult Phalange I 23,7 27,4 21,5 Vilars III
7072 os-7072-2 Bovidés adult Phalange I 57 30,4 31,9 26,1 28,6 21,1 Vilars III

FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4618 os-4618-64 Bovidés Jove/adult Phalange II 33,4 23,6 22,9 19,1 20,1 Vilars I
6252 os-6252-29 Bovidés adult Phalange I 53,7 27,5 20,4 23,6 18,6 Vilars II
4207 os-4207-1 Bovidés Jove/adult Phalange II 33,9 24,9 29,7 24,6 20,9 21,5 27 Vilars II

6107 os-6107-10 Bovidés jove dent  M1 sup 19,9 23,3 27,6 14,6 46 Vilars IIa
11199 os-11199-1 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 sup 20,1 22,4 23,4 20,9 19 Vilars IIa
6107 os-6107-7 Bovidés Jove/adult dent  M2 inf 21 13,5 27,2 10,5 46,9 Vilars IIa
6107 os-6107-12 Bovidés jove dent  M2 sup 18,6 24,1 13 Vilars IIa
10010 os-10010-6 Bovidés Jove/adult3 dent  Pm4 inf 15,8 10,4 20,5 11,5 25,7 Vilars IIa
6047 os-6047-67 Bovidés Jove/adult dent  I3 inf 6,5 5,4 11,6 7,1 Vilars IIb
6047 os-6047-63 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 sup 19,1 24,1 24,7 20 25,9 Vilars IIb
6349 os-6349-2 Bovidés adult1 dent  M1 sup 17,5 20,2 18,7 19,8 13,6 Vilars IIb
11289 os-11289-2 Bovidés Jove/adult dent  M2 inf 19,8 13,6 24,3 11 35 Vilars IIb
6104 os-6104-41 Bovidés adult1 dent  M2 sup 19,2 22,4 21,7 21,7 11,4 Vilars IIb
6349 os-6349-3 Bovidés adult1 dent  M2 sup 24,1 21,9 Vilars IIb
11588 os-11588-31 Bovidés Jove/adult dent  Pm2 inf 10,2 7 10,9 7,6 13,1 Vilars IIb
6067 os-6067-8 Bovidés adult2 dent  Pm2 sup 13,3 9,6 15,8 11,1 Vilars IIb
6047 os-6047-64 Bovidés adult2 dent  Pm3 sup 14,2 10,9 15,2 13,6 13,3 Vilars IIb
7052 os-7052-7 Bovidés adult dent  M inf 27,1 14,1 Vilars III
7076 os-7076-10 Bovidés adult3 dent  M sup 20 21,1 8,9 Vilars III
7078 os-7078-38 Bovidés adult2 dent  M sup 21,2 22,1 21,7 21 13,9 Vilars III
7053 os-7053-56 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 sup 21 22,1 24,6 19,7 23,9 Vilars III
7060 os-7060-19 Bovidés adult2 dent  M1 sup 20,3 12,7 Vilars III
7074 os-7074-12 Bovidés adult2 dent  M2 inf 22,3 12,9 23,1 13,4 23,8 Vilars III
7076 os-7076-8 Bovidés Jove/adult1 dent  M2 inf 23,9 10 42,4 Vilars III
7053 os-7053-57 Bovidés Jove/adult3 dent  M2 sup 22,5 20,4 25,8 18,4 28,8 Vilars III
7053 os-7053-62 Bovidés adult1 dent  M3 inf 12,4 Vilars III
7071 os-7071-98 Bovidés adult3 dent  M3 inf 31,1 13,1 31,5 12,8 Vilars III
7076 os-7076-9 Bovidés adult3 dent  M3 sup 25,5 20,4 Vilars III
7086 os-7086-28 Bovidés Jove/adult3 dent  Pm3 inf 14,8 8,8 18,6 9,4 22,6 Vilars III
7052 os-7052-8 Bovidés adult dent  Pm3 sup 11 17,2 15,9 16,1 17,3 Vilars III
7053 os-7053-92 Bovidés adult dent  Pm3 sup 12,6 11,5 16,5 12,8 22,9 Vilars III
7053 os-7053-93 Bovidés adult dent  Pm3 sup 13,8 15,1 12,1 21 Vilars III
7059 os-7059-2 Bovidés adult2 dent  Pm3 sup 14,9 14,8 15,8 15,2 22,1 Vilars III
7052 os-7052-6 Bovidés adult2 dent  Pm4 inf 15,6 9,6 19,5 11,1 17,9 Vilars III
7053 os-7053-59 Bovidés Jove/adult3 dent  Pm4 inf 15,6 10,9 20,1 9,8 22 Vilars III
7053 os-7053-60 Bovidés adult1 dent  Pm4 inf 14,7 9,7 17,1 9,9 18,2 Vilars III
7053 os-7053-94 Bovidés adult1 dent  Pm4 sup 10,9 13,3 16,9 14,4 23,2 Vilars III

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
6369 os-6369-1 Bovidés adult1 dent  M3 inf 34,3 13,6 35,2 13,6 34,2 Sup.
7050 os-7050-1 Bovidés adult1 dent  M2 inf 21 13,4 24,3 13,9 22,2 Vilars 0
4485 os-4485-10 Bovidés Jove/adult dent  I2 inf 6,5 6,5 14,9 7 Vilars I
4720 os-4720-13 Bovidés adult4 dent  M3 sup 23,6 19,1 25,4 20,7 12,8 Vilars I
4618 os-4618-121 Bovidés Jove/adult dent  Pm2 sup 12,9 7,7 15,6 11,2 24,8 Vilars I
4720 os-4720-15 Bovidés adult4 dent  Pm3 inf 15,3 8,6 16 10 Vilars I
4485 os-4485-11 Bovidés adult dent  Pm3 sup 14,3 13 14,3 15 12,8 Vilars I
4722 os-4722-36 Bovidés adult4 dent  Pm4 sup 17 18,5 10,9 Vilars I
6019 os-6019-65 Bovidés indet.. dent  M sup 21,2 13,7 24,8 13,1 29,3 Vilars II
11038 os-11038-4 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 inf 21,4 14,7 24,7 14,6 25,6 Vilars II
6021 os-6021-36 Bovidés adult1 dent  M1 sup 19,4 20,2 22,6 21,1 10,8 Vilars II
5038 os-5038-30 Bovidés adult1 dent  M3 inf 33,2 13,9 30,7 Vilars II
6020 os-6020-65 Bovidés adult2 dent  M3 inf 12,7 14 Vilars II
6032 os-6032-1 Bovidés adult1 dent  M3 inf 28,8 13 32,4 13,9 40,2 Vilars II
6020 os-6020-64 Bovidés adult2 dent  M3 sup 22,3 20,8 24,7 19,1 19,3 Vilars II
6021 os-6021-35 Bovidés adult2 dent  M3 sup 21 20,6 25,4 20,7 Vilars II
6020 os-6020-63 Bovidés adult2 dent  Pm3 sup 13 12,2 15 13,3 11,7 Vilars II
4224 os-4224-101 Bovidés VIEUX dent  Pm4 inf 16,4 10,7 19,8 10,9 22,6 Vilars II
4174 os-4174-2 Bovidés adult1 dent  Pm4 sup 13,8 15,9 16,9 17,7 23,4 Vilars II
6021 os-6021-37 Bovidés adult2 dent  Pm4 sup 13 Vilars II
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6107 os-6107-10 Bovidés jove dent  M1 sup 19,9 23,3 27,6 14,6 46 Vilars IIa
11199 os-11199-1 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 sup 20,1 22,4 23,4 20,9 19 Vilars IIa
6107 os-6107-7 Bovidés Jove/adult dent  M2 inf 21 13,5 27,2 10,5 46,9 Vilars IIa
6107 os-6107-12 Bovidés jove dent  M2 sup 18,6 24,1 13 Vilars IIa
10010 os-10010-6 Bovidés Jove/adult3 dent  Pm4 inf 15,8 10,4 20,5 11,5 25,7 Vilars IIa
6047 os-6047-67 Bovidés Jove/adult dent  I3 inf 6,5 5,4 11,6 7,1 Vilars IIb
6047 os-6047-63 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 sup 19,1 24,1 24,7 20 25,9 Vilars IIb
6349 os-6349-2 Bovidés adult1 dent  M1 sup 17,5 20,2 18,7 19,8 13,6 Vilars IIb
11289 os-11289-2 Bovidés Jove/adult dent  M2 inf 19,8 13,6 24,3 11 35 Vilars IIb
6104 os-6104-41 Bovidés adult1 dent  M2 sup 19,2 22,4 21,7 21,7 11,4 Vilars IIb
6349 os-6349-3 Bovidés adult1 dent  M2 sup 24,1 21,9 Vilars IIb
11588 os-11588-31 Bovidés Jove/adult dent  Pm2 inf 10,2 7 10,9 7,6 13,1 Vilars IIb
6067 os-6067-8 Bovidés adult2 dent  Pm2 sup 13,3 9,6 15,8 11,1 Vilars IIb
6047 os-6047-64 Bovidés adult2 dent  Pm3 sup 14,2 10,9 15,2 13,6 13,3 Vilars IIb
7052 os-7052-7 Bovidés adult dent  M inf 27,1 14,1 Vilars III
7076 os-7076-10 Bovidés adult3 dent  M sup 20 21,1 8,9 Vilars III
7078 os-7078-38 Bovidés adult2 dent  M sup 21,2 22,1 21,7 21 13,9 Vilars III
7053 os-7053-56 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 sup 21 22,1 24,6 19,7 23,9 Vilars III
7060 os-7060-19 Bovidés adult2 dent  M1 sup 20,3 12,7 Vilars III
7074 os-7074-12 Bovidés adult2 dent  M2 inf 22,3 12,9 23,1 13,4 23,8 Vilars III
7076 os-7076-8 Bovidés Jove/adult1 dent  M2 inf 23,9 10 42,4 Vilars III
7053 os-7053-57 Bovidés Jove/adult3 dent  M2 sup 22,5 20,4 25,8 18,4 28,8 Vilars III
7053 os-7053-62 Bovidés adult1 dent  M3 inf 12,4 Vilars III
7071 os-7071-98 Bovidés adult3 dent  M3 inf 31,1 13,1 31,5 12,8 Vilars III
7076 os-7076-9 Bovidés adult3 dent  M3 sup 25,5 20,4 Vilars III
7086 os-7086-28 Bovidés Jove/adult3 dent  Pm3 inf 14,8 8,8 18,6 9,4 22,6 Vilars III
7052 os-7052-8 Bovidés adult dent  Pm3 sup 11 17,2 15,9 16,1 17,3 Vilars III
7053 os-7053-92 Bovidés adult dent  Pm3 sup 12,6 11,5 16,5 12,8 22,9 Vilars III
7053 os-7053-93 Bovidés adult dent  Pm3 sup 13,8 15,1 12,1 21 Vilars III
7059 os-7059-2 Bovidés adult2 dent  Pm3 sup 14,9 14,8 15,8 15,2 22,1 Vilars III
7052 os-7052-6 Bovidés adult2 dent  Pm4 inf 15,6 9,6 19,5 11,1 17,9 Vilars III
7053 os-7053-59 Bovidés Jove/adult3 dent  Pm4 inf 15,6 10,9 20,1 9,8 22 Vilars III
7053 os-7053-60 Bovidés adult1 dent  Pm4 inf 14,7 9,7 17,1 9,9 18,2 Vilars III
7053 os-7053-94 Bovidés adult1 dent  Pm4 sup 10,9 13,3 16,9 14,4 23,2 Vilars III

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
6369 os-6369-1 Bovidés adult1 dent  M3 inf 34,3 13,6 35,2 13,6 34,2 Sup.
7050 os-7050-1 Bovidés adult1 dent  M2 inf 21 13,4 24,3 13,9 22,2 Vilars 0
4485 os-4485-10 Bovidés Jove/adult dent  I2 inf 6,5 6,5 14,9 7 Vilars I
4720 os-4720-13 Bovidés adult4 dent  M3 sup 23,6 19,1 25,4 20,7 12,8 Vilars I
4618 os-4618-121 Bovidés Jove/adult dent  Pm2 sup 12,9 7,7 15,6 11,2 24,8 Vilars I
4720 os-4720-15 Bovidés adult4 dent  Pm3 inf 15,3 8,6 16 10 Vilars I
4485 os-4485-11 Bovidés adult dent  Pm3 sup 14,3 13 14,3 15 12,8 Vilars I
4722 os-4722-36 Bovidés adult4 dent  Pm4 sup 17 18,5 10,9 Vilars I
6019 os-6019-65 Bovidés indet.. dent  M sup 21,2 13,7 24,8 13,1 29,3 Vilars II
11038 os-11038-4 Bovidés Jove/adult3 dent  M1 inf 21,4 14,7 24,7 14,6 25,6 Vilars II
6021 os-6021-36 Bovidés adult1 dent  M1 sup 19,4 20,2 22,6 21,1 10,8 Vilars II
5038 os-5038-30 Bovidés adult1 dent  M3 inf 33,2 13,9 30,7 Vilars II
6020 os-6020-65 Bovidés adult2 dent  M3 inf 12,7 14 Vilars II
6032 os-6032-1 Bovidés adult1 dent  M3 inf 28,8 13 32,4 13,9 40,2 Vilars II
6020 os-6020-64 Bovidés adult2 dent  M3 sup 22,3 20,8 24,7 19,1 19,3 Vilars II
6021 os-6021-35 Bovidés adult2 dent  M3 sup 21 20,6 25,4 20,7 Vilars II
6020 os-6020-63 Bovidés adult2 dent  Pm3 sup 13 12,2 15 13,3 11,7 Vilars II
4224 os-4224-101 Bovidés VIEUX dent  Pm4 inf 16,4 10,7 19,8 10,9 22,6 Vilars II
4174 os-4174-2 Bovidés adult1 dent  Pm4 sup 13,8 15,9 16,9 17,7 23,4 Vilars II
6021 os-6021-37 Bovidés adult2 dent  Pm4 sup 13 Vilars II

OC

OSSOS LLARGS

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase

4618 os-4618-3 CAHI Jove/adult  Radi 28 27 Vilars I
4166 os-4166-2 CAHI adult  tibia 22,6 Vilars II
10010 os-10010-15 CAHI Jove/adult  humer 28,4 26,6 24,3 Vilars IIa
6284 os-6284-5 CAHI Jove/adult Metacarp 30,2 16,2 Vilars IIa
6081 os-6081-4 CAHI Jove/adult  tibia 23,4 18,8 Vilars IIa
11296 os-11296-14 CAHI adult  Femur 20,2 Vilars IIb
6238 os-6238-2 CAHI adult  humer 30,9 29,9 26,8 Vilars IIb
6240 os-6240-2 CAHI adult Metatars 21,4 Vilars IIb
11293 os-11293-6 CAHI adult Metatars 104,6 18,3 15,9 12,1 10,2 21,8 14,3 Vilars IIb
11293 os-11293-7 CAHI adult Metatars 17,7 Vilars IIb
7078 os-7078-1 CAHI adult  Femur 14,1 Vilars III
7078 os-7078-41 CAHI adult  Femur 34,2 36,5 Vilars III
7086 os-7086-6 CAHI Jove/adult Metacarp 22,1 15,2 13,8 8,7 Vilars III
7078 os-7078-43 CAHI Jove/adult Metatars 19,3 19,5 Vilars III
7053 os-7053-14 CAHI adult  Radi 22,4 Vilars III
7086 os-7086-5 CAHI adult1  Radi 23,2 21,3 17,5 Vilars III
7053 os-7053-6 CAHI adult  tibia 40,6 33,5 Vilars III
7053 os-7053-7 CAHI adult  tibia 14,3 Vilars III
7053 os-7053-8 CAHI adult  tibia 24 18,8 Vilars III
7078 os-7078-40 CAHI adult  tibia 41,7 40,6 Vilars III
4676 os-4676-18 OC Jove/adult Metacarp 18,6 18,2 10 Vilars 0
5027 os-5027-1 OC Jove/adult3 Metatars 19,7 13,6 Vilars 0
4721 os-4721-3 OC Jove/adult  Radi 30,4 27,5 23,2 Vilars I
4224 os-4224-9 OC Jove/adult Metatars 12,9 Vilars II
4583 os-4583-1 OC Jove/adult Metatars 18,9 18,2 Vilars II
6251 os-6251-2 OC adult Metatars 10,2 Vilars II
4583 os-4583-10 OC Jove/adult  Radi 27,5 25,5 15,1 Vilars II
6019 os-6019-13 OC adult  Radi 17,5 Vilars II
11298 os-11298-3 OC adult  Femur 36,3 Vilars IIb
7053 os-7053-2 OC Jove/adult Metatars 10,9 8,8 21,2 14,1 Vilars III
7071 os-7071-58 OC Jove/adult3 Metatars 21,5 15 Vilars III
7074 os-7074-6 OC Jove/adult  Radi 15,6 Vilars III
7052 os-7052-35 OC Jove/adult  tibia 13,9 Vilars III
7052 os-7052-36 OC Jove/adult  tibia 11,7 Vilars III
7053 os-7053-9 OC adult  tibia 14,8 Vilars III
7060 os-7060-7 OC Jove/adult  tibia 13,6 Vilars III
4732 os-4732-1 OVAR adult  Radi 25,4 13,4 Sup.
4618 os-4618-7 OVAR jove Metacarp 18,8 18,5 Vilars I
4619 os-4619-1 OVAR adult  tibia 35 33,3 Vilars I
4522 os-4522-3 OVAR Jove/adult  Femur 154 149,8 39,8 17,3 13,1 33,4 39,4 Vilars Ia
4522 os-4522-1 OVAR Jove/adult  humer 127,2 114,1 36,6 37,6 12,3 26,6 21,9 Vilars Ia
4522 os-4522-4 OVAR Jove/adult  tibia 186,9 36,5 32,2 12,1 23,4 18,2 Vilars Ia
6019 os-6019-16 OVAR adult  Femur 33,8 39,1 Vilars II
4203 os-4203-1 OVAR adult  humer 25,4 23,5 20,8 Vilars II
4566 os-4566-21 OVAR Jove/adult  humer 34,5 32,8 Vilars II
5018 os-5018-6 OVAR Jove/adult Metacarp 104,6 19,2 13,7 10,8 8,7 21,3 14,1 Vilars II
4827 os-4827-29 OVAR Jove/adult Metacarp 107,3 18 13,4 9,7 20,7 12,7 Vilars II
4204 os-4204-2 OVAR Jove/adult Metacarp 26,7 15,9 Vilars II
4207 os-4207-19 OVAR Jove/adult Metacarp 20,5 14,9 Vilars II
4583 os-4583-3 OVAR Jove/adult Metacarp 20,7 14,2 Vilars II
5038 os-5038-18 OVAR Jove/adult Metacarp 22,1 15,6 11,9 9,9 Vilars II
4827 os-4827-14 OVAR Jove/adult3 Metatars 116,4 16,3 16 8,4 8,5 19,3 12,5 Vilars II
4827 os-4827-21 OVAR Jove/adult Metatars 116,6 16 16,1 8 19,4 12,8 Vilars II
6019 os-6019-12 OVAR Jove/adult  Radi 28,2 16,6 Vilars II
6252 os-6252-1 OVAR adult  Radi 30,3 16,3 Vilars II
4174 os-4174-15 OVAR adult  tibia 23 17,9 Vilars II
4567 os-4567-34 OVAR Jove/adult  tibia 33 31,9 Vilars II
4583 os-4583-8 OVAR Jove/adult  tibia 23,8 18,3 Vilars II
6280 os-6280-1 OVAR adult Metatars 122,6 16,3 17,2 10,7 9,7 20 13,7 Vilars IIa
6210 os-6210-77 OVAR Jove/adult  Femur 34,8 42,6 Vilars IIb
6381 os-6381-2 OVAR adult2  Femur 32,4 31,5 Vilars IIb
6210 os-6210-54 OVAR jove  humer 25,2 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-55 OVAR Jove/adult  humer 27,4 24,7 Vilars IIb
6238 os-6238-1 OVAR adult  humer 26,4 25,5 22,6 Vilars IIb
11289 os-11289-6 OVAR Jove/adult  humer 28,5 23,8 Vilars IIb
11588 os-11588-6 OVAR Jove/adult  humer 24,1 23,9 19,9 Vilars IIb
6104 os-6104-5 OVAR adult Metacarp 20,9 15,3 11,9 Vilars IIb
6210 os-6210-75 OVAR Jove/adult Metacarp 21,4 14,9 Vilars IIb
6046 os-6046-21 OVAR adult Metatars 18,3 17,8 Vilars IIb
6236 os-6236-8 OVAR adult Metatars 125,8 18 18,1 10,2 9,6 21,1 13,8 Vilars IIb
6254 os-6254-1 OVAR adult Metatars 21,4 12,6 Vilars IIb
6372 os-6372-16 OVAR jove Metatars 16,9 17,8 Vilars IIb
11599 os-11599-1 OVAR adult Metatars 21,1 14,9 Vilars IIb
6047 os-6047-17 OVAR adult  Radi 18,2 Vilars IIb
6210 os-6210-66 OVAR jove  Radi 29,1 14,7 Vilars IIb
11275 os-11275-3 OVAR Jove/adult  Radi 25,5 12,6 13,5 Vilars IIb
11296 os-11296-5 OVAR Jove/adult  Radi 19 Vilars IIb
6418 os-6418-1 OVAR Jove/adult  tibia 36,7 22,6 18,4 Vilars IIb
11275 os-11275-2 OVAR adult  tibia 36,9 34,3 Vilars IIb
11296 os-11296-7 OVAR Jove/adult  tibia 22,4 16,6 Vilars IIb
7067 os-7067-12 OVAR adult  Femur 34,3 31,1 Vilars III
7071 os-7071-50 OVAR Jove/adult  Femur 35,6 40,5 Vilars III
7056 os-7056-14 OVAR jove  humer 24,3 23,6 Vilars III
7060 os-7060-6 OVAR Jove/adult  humer 13,4 Vilars III
7086 os-7086-1 OVAR Jove/adult  humer 145,7 133,3 42,1 43,4 16,1 30,6 27,2 Vilars III
7071 os-7071-57 OVAR Jove/adult Metacarp 21 15 Vilars III
7053 os-7053-1 OVAR Jove/adult Metatars 116 16,7 18,4 9,6 8,5 20,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-4 OVAR Jove/adult Metatars 19,8 20,1 Vilars III
7056 os-7056-13 OVAR adult2  Radi 17 Vilars III
7058 os-7058-2 OVAR Jove/adult  Radi 29,8 28,4 15,9 16 Vilars III
7060 os-7060-4 OVAR adult  Radi 135,3 28,3 25,6 13,7 13,6 25,4 24,1 16,7 Vilars III
7072 os-7072-10 OVAR Jove/adult  Radi 16,3 16,5 Vilars III
7052 os-7052-33 OVAR Jove/adult  tibia 12 21,8 17,1 Vilars III
7052 os-7052-34 OVAR Jove/adult  tibia 14,8 26,3 20,7 Vilars III
7067 os-7067-13 OVAR Jove/adult  tibia 14,6 Vilars III
7071 os-7071-47 OVAR Jove/adult  tibia 14,7 26,8 21,2 Vilars III
7071 os-7071-55 OVAR adult2  tibia 31,8 Vilars III
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UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase

4618 os-4618-3 CAHI Jove/adult  Radi 28 27 Vilars I
4166 os-4166-2 CAHI adult  tibia 22,6 Vilars II
10010 os-10010-15 CAHI Jove/adult  humer 28,4 26,6 24,3 Vilars IIa
6284 os-6284-5 CAHI Jove/adult Metacarp 30,2 16,2 Vilars IIa
6081 os-6081-4 CAHI Jove/adult  tibia 23,4 18,8 Vilars IIa
11296 os-11296-14 CAHI adult  Femur 20,2 Vilars IIb
6238 os-6238-2 CAHI adult  humer 30,9 29,9 26,8 Vilars IIb
6240 os-6240-2 CAHI adult Metatars 21,4 Vilars IIb
11293 os-11293-6 CAHI adult Metatars 104,6 18,3 15,9 12,1 10,2 21,8 14,3 Vilars IIb
11293 os-11293-7 CAHI adult Metatars 17,7 Vilars IIb
7078 os-7078-1 CAHI adult  Femur 14,1 Vilars III
7078 os-7078-41 CAHI adult  Femur 34,2 36,5 Vilars III
7086 os-7086-6 CAHI Jove/adult Metacarp 22,1 15,2 13,8 8,7 Vilars III
7078 os-7078-43 CAHI Jove/adult Metatars 19,3 19,5 Vilars III
7053 os-7053-14 CAHI adult  Radi 22,4 Vilars III
7086 os-7086-5 CAHI adult1  Radi 23,2 21,3 17,5 Vilars III
7053 os-7053-6 CAHI adult  tibia 40,6 33,5 Vilars III
7053 os-7053-7 CAHI adult  tibia 14,3 Vilars III
7053 os-7053-8 CAHI adult  tibia 24 18,8 Vilars III
7078 os-7078-40 CAHI adult  tibia 41,7 40,6 Vilars III
4676 os-4676-18 OC Jove/adult Metacarp 18,6 18,2 10 Vilars 0
5027 os-5027-1 OC Jove/adult3 Metatars 19,7 13,6 Vilars 0
4721 os-4721-3 OC Jove/adult  Radi 30,4 27,5 23,2 Vilars I
4224 os-4224-9 OC Jove/adult Metatars 12,9 Vilars II
4583 os-4583-1 OC Jove/adult Metatars 18,9 18,2 Vilars II
6251 os-6251-2 OC adult Metatars 10,2 Vilars II
4583 os-4583-10 OC Jove/adult  Radi 27,5 25,5 15,1 Vilars II
6019 os-6019-13 OC adult  Radi 17,5 Vilars II
11298 os-11298-3 OC adult  Femur 36,3 Vilars IIb
7053 os-7053-2 OC Jove/adult Metatars 10,9 8,8 21,2 14,1 Vilars III
7071 os-7071-58 OC Jove/adult3 Metatars 21,5 15 Vilars III
7074 os-7074-6 OC Jove/adult  Radi 15,6 Vilars III
7052 os-7052-35 OC Jove/adult  tibia 13,9 Vilars III
7052 os-7052-36 OC Jove/adult  tibia 11,7 Vilars III
7053 os-7053-9 OC adult  tibia 14,8 Vilars III
7060 os-7060-7 OC Jove/adult  tibia 13,6 Vilars III
4732 os-4732-1 OVAR adult  Radi 25,4 13,4 Sup.
4618 os-4618-7 OVAR jove Metacarp 18,8 18,5 Vilars I
4619 os-4619-1 OVAR adult  tibia 35 33,3 Vilars I
4522 os-4522-3 OVAR Jove/adult  Femur 154 149,8 39,8 17,3 13,1 33,4 39,4 Vilars Ia
4522 os-4522-1 OVAR Jove/adult  humer 127,2 114,1 36,6 37,6 12,3 26,6 21,9 Vilars Ia
4522 os-4522-4 OVAR Jove/adult  tibia 186,9 36,5 32,2 12,1 23,4 18,2 Vilars Ia
6019 os-6019-16 OVAR adult  Femur 33,8 39,1 Vilars II
4203 os-4203-1 OVAR adult  humer 25,4 23,5 20,8 Vilars II
4566 os-4566-21 OVAR Jove/adult  humer 34,5 32,8 Vilars II
5018 os-5018-6 OVAR Jove/adult Metacarp 104,6 19,2 13,7 10,8 8,7 21,3 14,1 Vilars II
4827 os-4827-29 OVAR Jove/adult Metacarp 107,3 18 13,4 9,7 20,7 12,7 Vilars II
4204 os-4204-2 OVAR Jove/adult Metacarp 26,7 15,9 Vilars II
4207 os-4207-19 OVAR Jove/adult Metacarp 20,5 14,9 Vilars II
4583 os-4583-3 OVAR Jove/adult Metacarp 20,7 14,2 Vilars II
5038 os-5038-18 OVAR Jove/adult Metacarp 22,1 15,6 11,9 9,9 Vilars II
4827 os-4827-14 OVAR Jove/adult3 Metatars 116,4 16,3 16 8,4 8,5 19,3 12,5 Vilars II
4827 os-4827-21 OVAR Jove/adult Metatars 116,6 16 16,1 8 19,4 12,8 Vilars II
6019 os-6019-12 OVAR Jove/adult  Radi 28,2 16,6 Vilars II
6252 os-6252-1 OVAR adult  Radi 30,3 16,3 Vilars II
4174 os-4174-15 OVAR adult  tibia 23 17,9 Vilars II
4567 os-4567-34 OVAR Jove/adult  tibia 33 31,9 Vilars II
4583 os-4583-8 OVAR Jove/adult  tibia 23,8 18,3 Vilars II
6280 os-6280-1 OVAR adult Metatars 122,6 16,3 17,2 10,7 9,7 20 13,7 Vilars IIa
6210 os-6210-77 OVAR Jove/adult  Femur 34,8 42,6 Vilars IIb
6381 os-6381-2 OVAR adult2  Femur 32,4 31,5 Vilars IIb
6210 os-6210-54 OVAR jove  humer 25,2 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-55 OVAR Jove/adult  humer 27,4 24,7 Vilars IIb
6238 os-6238-1 OVAR adult  humer 26,4 25,5 22,6 Vilars IIb
11289 os-11289-6 OVAR Jove/adult  humer 28,5 23,8 Vilars IIb
11588 os-11588-6 OVAR Jove/adult  humer 24,1 23,9 19,9 Vilars IIb
6104 os-6104-5 OVAR adult Metacarp 20,9 15,3 11,9 Vilars IIb
6210 os-6210-75 OVAR Jove/adult Metacarp 21,4 14,9 Vilars IIb
6046 os-6046-21 OVAR adult Metatars 18,3 17,8 Vilars IIb
6236 os-6236-8 OVAR adult Metatars 125,8 18 18,1 10,2 9,6 21,1 13,8 Vilars IIb
6254 os-6254-1 OVAR adult Metatars 21,4 12,6 Vilars IIb
6372 os-6372-16 OVAR jove Metatars 16,9 17,8 Vilars IIb
11599 os-11599-1 OVAR adult Metatars 21,1 14,9 Vilars IIb
6047 os-6047-17 OVAR adult  Radi 18,2 Vilars IIb
6210 os-6210-66 OVAR jove  Radi 29,1 14,7 Vilars IIb
11275 os-11275-3 OVAR Jove/adult  Radi 25,5 12,6 13,5 Vilars IIb
11296 os-11296-5 OVAR Jove/adult  Radi 19 Vilars IIb
6418 os-6418-1 OVAR Jove/adult  tibia 36,7 22,6 18,4 Vilars IIb
11275 os-11275-2 OVAR adult  tibia 36,9 34,3 Vilars IIb
11296 os-11296-7 OVAR Jove/adult  tibia 22,4 16,6 Vilars IIb
7067 os-7067-12 OVAR adult  Femur 34,3 31,1 Vilars III
7071 os-7071-50 OVAR Jove/adult  Femur 35,6 40,5 Vilars III
7056 os-7056-14 OVAR jove  humer 24,3 23,6 Vilars III
7060 os-7060-6 OVAR Jove/adult  humer 13,4 Vilars III
7086 os-7086-1 OVAR Jove/adult  humer 145,7 133,3 42,1 43,4 16,1 30,6 27,2 Vilars III
7071 os-7071-57 OVAR Jove/adult Metacarp 21 15 Vilars III
7053 os-7053-1 OVAR Jove/adult Metatars 116 16,7 18,4 9,6 8,5 20,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-4 OVAR Jove/adult Metatars 19,8 20,1 Vilars III
7056 os-7056-13 OVAR adult2  Radi 17 Vilars III
7058 os-7058-2 OVAR Jove/adult  Radi 29,8 28,4 15,9 16 Vilars III
7060 os-7060-4 OVAR adult  Radi 135,3 28,3 25,6 13,7 13,6 25,4 24,1 16,7 Vilars III
7072 os-7072-10 OVAR Jove/adult  Radi 16,3 16,5 Vilars III
7052 os-7052-33 OVAR Jove/adult  tibia 12 21,8 17,1 Vilars III
7052 os-7052-34 OVAR Jove/adult  tibia 14,8 26,3 20,7 Vilars III
7067 os-7067-13 OVAR Jove/adult  tibia 14,6 Vilars III
7071 os-7071-47 OVAR Jove/adult  tibia 14,7 26,8 21,2 Vilars III
7071 os-7071-55 OVAR adult2  tibia 31,8 Vilars III
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FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4618 os-4618-51 CAHI adult Phalange I 35,1 10,8 8,2 10,5 Vilars I
4618 os-4618-50 CAHI Jove/adult Phalange I 34,5 11,1 9,2 10,8 Vilars I
11096 os-11096-4 CAHI Jove/adult Phalange II 28 Vilars I
4512 os-4512-4 CAHI Jove/adult Phalange II 21,3 10,6 11,3 7,8 8,2 9,6 Vilars Ia
11500 os-11500-3 CAHI adult Phalange II 21,8 12,3 Vilars Ib
4174 os-4174-49 CAHI adult Phalange I 34,7 11,9 13,5 11,4 10,2 11,4 10,1 Vilars II
4224 os-4224-65 CAHI adult Phalange I 36,2 10,7 13 8,4 10,7 8,7 Vilars II
4224 os-4224-66 CAHI adult Phalange I 37,1 11,5 14,7 10,9 11,8 11,1 Vilars II
4207 os-4207-18 CAHI Jove/adult Phalange I 38,1 11,9 14,6 11,9 9,4 11,5 10,3 Vilars II
4583 os-4583-13 CAHI Jove/adult Phalange I 13,8 10,6 13,4 Vilars II
5018 os-5018-2 CAHI Jove/adult Phalange I 34,3 11,6 13,7 11,1 9,2 10,3 9,3 Vilars II
4174 os-4174-50 CAHI adult Phalange II 25,1 12,3 12,6 9,4 10,1 10,1 Vilars II
11071 os-11071-2 CAHI adult Phalange I 35,1 10,8 13,2 9,6 10,1 8,8 Vilars IIb
11104 os-11104-7 CAHI adult Phalange I 41,7 12 15,2 9,2 11,9 9,8 Vilars IIb
11599 os-11599-3 CAHI adult Phalange I 33,7 11,1 13,4 8,6 11,1 9 Vilars IIb
11070 os-11070-7 CAHI Jove/adult Phalange I 35,2 11,4 14,1 8,9 11,5 9 Vilars IIb
11287 os-11287-14 CAHI Jove/adult Phalange I 23,7 13,7 11,6 9,6 9,8 10,1 Vilars IIb
11588 os-11588-2 CAHI Jove/adult Phalange I 35,8 11,7 14 9,2 10,2 9 Vilars IIb
6245 os-6245-9 CAHI adult Phalange II 24,5 12,2 11,9 9,5 9,6 11 Vilars IIb
11298 os-11298-1 CAHI Jove/adult Phalange II 22,8 10,7 11,3 7,9 8,5 9,3 Vilars IIb
7056 os-7056-15 CAHI Jove/adult Phalange I 16 14,2 Vilars III
4618 os-4618-84 OC adult Phalange II 23,2 10,5 8,2 8,7 Vilars I
4618 os-4618-87 OC adult Phalange II 25,9 12,1 8,5 Vilars I
4583 os-4583-14 OC Jove/adult Phalange II 9,9 7,2 8,3 Vilars II
4574 os-4574-7 OC adult Phalange I 34,8 10,6 8,2 10,3 Vilars II
11588 os-11588-17 OC Jove/adult Phalange I 30,4 7,4 9 7,5 Vilars IIb
6372 os-6372-25 OC adult Phalange II 9,7 10,6 Vilars IIb
11589 os-11589-4 OVAR Jove/adult Phalange I 7,5 10,5 12,4 9,1 10 Vilars 0
4162 os-4162-6 OVAR adult Phalange I 30,8 10,3 12,7 9,9 8,4 9,2 7,8 Vilars I
4162 os-4162-7 OVAR adult Phalange I 30,7 10,9 13,3 10,5 8,9 10,6 9,2 Vilars I
4618 os-4618-5 OVAR adult Phalange I 34,6 11,5 9,4 11,2 Vilars I
4618 os-4618-52 OVAR adult Phalange I 8,3 9,5 Vilars I
4633 os-4633-2 OVAR adult Phalange I 22,2 8,7 8,4 6,8 8,5 Vilars I
11230 os-11230-3 OVAR adult Phalange I 31,4 10,8 13,6 9,3 10,7 8,8 Vilars I
11055 os-11055-4 OVAR Jove/adult Phalange I 31,8 11,9 13,3 9,9 10,4 10,7 Vilars I
4522 os-4522-67 OVAR Jove/adult Phalange II 18,2 11 11,3 8,7 8,8 9,7 Vilars Ia
11490 os-11490-1 OVAR adult Phalange I 32,3 12 13,7 9,1 10,5 8,5 Vilars Ib
4362 os-4362-1 OVAR adult Phalange II 27,3 14,7 12,9 10,6 10,9 11,7 Vilars Ib
6020 os-6020-27 OVAR adult Phalange I 41,8 13,7 15,8 13,9 12,1 Vilars II
11038 os-11038-9 OVAR adult Phalange I 9,7 8,2 Vilars II
4207 os-4207-14 OVAR Jove/adult Phalange I 34,9 12,7 14,2 11,6 10,1 11,5 10,4 Vilars II
4207 os-4207-28 OVAR Jove/adult Phalange I 34,7 11,4 13,2 10,3 9,4 10,2 8,6 Vilars II
4827 os-4827-15 OVAR Jove/adult Phalange I 29 9,4 11,3 6,9 8,4 8,5 7,4 Vilars II
4827 os-4827-16 OVAR Jove/adult Phalange I 29,3 9,7 12 7,5 8,8 7,7 Vilars II
4827 os-4827-22 OVAR Jove/adult Phalange I 29,8 6,9 8,3 7,3 Vilars II
4827 os-4827-23 OVAR Jove/adult Phalange I 28,8 9,5 11,8 7,5 8,8 7,6 Vilars II
4827 os-4827-34 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,5 12,3 8,4 9,3 8,6 Vilars II
4827 os-4827-35 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,7 12,3 8,2 9,7 9,1 Vilars II
5038 os-5038-17 OVAR Jove/adult Phalange I 31,2 10,2 12,6 8,1 9,5 7,9 Vilars II
11098 os-11098-4 OVAR Jove/adult Phalange I 26,9 8,7 10,8 6,1 7,9 7 Vilars II
4570 os-4570-6 OVAR Jove/adult Phalange II 17,4 8,7 6,2 7,2 Vilars II
4827 os-4827-17 OVAR Jove/adult Phalange II 17,9 9 9,3 6,4 7,1 7,9 Vilars II
4827 os-4827-18 OVAR Jove/adult Phalange II 18,6 8,6 9,2 6,2 6,9 7,8 Vilars II
4827 os-4827-24 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 8,8 9,5 6,2 7 7,9 Vilars II
4827 os-4827-25 OVAR Jove/adult Phalange II 17,8 8,9 9,6 6,4 7,2 7,8 Vilars II
4827 os-4827-36 OVAR Jove/adult Phalange II 17,3 10 10,5 7,1 8 9,3 Vilars II
4827 os-4827-37 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 9,8 10,6 7,2 8 9,3 Vilars II
11037 os-11037-9 OVAR Jove/adult Phalange II 23,3 11,2 11,7 8,1 9 9,8 Vilars II
6091 os-6091-4 OVAR Jove/adult Phalange I 30,4 11,2 13,2 9,4 10,5 Vilars IIa
4216 os-4216-8 OVAR adult Phalange II 22,2 10,4 11,1 7,7 8,1 9,4 Vilars IIa
6091 os-6091-5 OVAR Jove/adult Phalange II 24,8 11,9 11,9 9 Vilars IIa
11045 os-11045-4 OVAR Jove/adult Phalange II 24 11,3 11,5 7,9 8,5 9,8 Vilars IIa
4162 os-4162-6 OVAR adult Phalange I 30,8 10,3 12,7 9,9 8,4 9,2 7,8 Vilars I
4162 os-4162-7 OVAR adult Phalange I 30,7 10,9 13,3 10,5 8,9 10,6 9,2 Vilars I
4618 os-4618-5 OVAR adult Phalange I 34,6 11,5 9,4 11,2 Vilars I
4618 os-4618-52 OVAR adult Phalange I 8,3 9,5 Vilars I
4633 os-4633-2 OVAR adult Phalange I 22,2 8,7 8,4 6,8 8,5 Vilars I
11230 os-11230-3 OVAR adult Phalange I 31,4 10,8 13,6 9,3 10,7 8,8 Vilars I
11055 os-11055-4 OVAR Jove/adult Phalange I 31,8 11,9 13,3 9,9 10,4 10,7 Vilars I
4522 os-4522-67 OVAR Jove/adult Phalange II 18,2 11 11,3 8,7 8,8 9,7 Vilars Ia
11490 os-11490-1 OVAR adult Phalange I 32,3 12 13,7 9,1 10,5 8,5 Vilars Ib
4362 os-4362-1 OVAR adult Phalange II 27,3 14,7 12,9 10,6 10,9 11,7 Vilars Ib
6020 os-6020-27 OVAR adult Phalange I 41,8 13,7 15,8 13,9 12,1 Vilars II
11038 os-11038-9 OVAR adult Phalange I 9,7 8,2 Vilars II
4207 os-4207-14 OVAR Jove/adult Phalange I 34,9 12,7 14,2 11,6 10,1 11,5 10,4 Vilars II
4207 os-4207-28 OVAR Jove/adult Phalange I 34,7 11,4 13,2 10,3 9,4 10,2 8,6 Vilars II
4827 os-4827-15 OVAR Jove/adult Phalange I 29 9,4 11,3 6,9 8,4 8,5 7,4 Vilars II
4827 os-4827-16 OVAR Jove/adult Phalange I 29,3 9,7 12 7,5 8,8 7,7 Vilars II
4827 os-4827-22 OVAR Jove/adult Phalange I 29,8 6,9 8,3 7,3 Vilars II
4827 os-4827-23 OVAR Jove/adult Phalange I 28,8 9,5 11,8 7,5 8,8 7,6 Vilars II
4827 os-4827-34 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,5 12,3 8,4 9,3 8,6 Vilars II
4827 os-4827-35 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,7 12,3 8,2 9,7 9,1 Vilars II
5038 os-5038-17 OVAR Jove/adult Phalange I 31,2 10,2 12,6 8,1 9,5 7,9 Vilars II
11098 os-11098-4 OVAR Jove/adult Phalange I 26,9 8,7 10,8 6,1 7,9 7 Vilars II
4570 os-4570-6 OVAR Jove/adult Phalange II 17,4 8,7 6,2 7,2 Vilars II
4827 os-4827-17 OVAR Jove/adult Phalange II 17,9 9 9,3 6,4 7,1 7,9 Vilars II
4827 os-4827-18 OVAR Jove/adult Phalange II 18,6 8,6 9,2 6,2 6,9 7,8 Vilars II
4827 os-4827-24 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 8,8 9,5 6,2 7 7,9 Vilars II
4827 os-4827-25 OVAR Jove/adult Phalange II 17,8 8,9 9,6 6,4 7,2 7,8 Vilars II
4827 os-4827-36 OVAR Jove/adult Phalange II 17,3 10 10,5 7,1 8 9,3 Vilars II
4827 os-4827-37 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 9,8 10,6 7,2 8 9,3 Vilars II
11037 os-11037-9 OVAR Jove/adult Phalange II 23,3 11,2 11,7 8,1 9 9,8 Vilars II
6091 os-6091-4 OVAR Jove/adult Phalange I 30,4 11,2 13,2 9,4 10,5 Vilars IIa
4216 os-4216-8 OVAR adult Phalange II 22,2 10,4 11,1 7,7 8,1 9,4 Vilars IIa
6091 os-6091-5 OVAR Jove/adult Phalange II 24,8 11,9 11,9 9 Vilars IIa
11045 os-11045-4 OVAR Jove/adult Phalange II 24 11,3 11,5 7,9 8,5 9,8 Vilars IIa
6046 os-6046-1 OVAR adult Phalange I 34 11,9 14,3 9,3 10,9 10,2 Vilars IIb
11286 os-11286-13 OVAR adult Phalange I 29,3 10,6 13,2 8,7 9,7 9,7 Vilars IIb
11275 os-11275-7 OVAR Jove/adult Phalange I 33,2 11,4 13,9 8,5 10,1 9,1 Vilars IIb
11298 os-11298-2 OVAR Jove/adult Phalange I 8,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-5 OVAR adult Phalange II 20,8 10,3 11,3 7 8 9,1 Vilars IIb
6109 os-6109-17 OVAR adult Phalange II 18 10,1 10,4 8,1 8,4 9,8 Vilars IIb
6236 os-6236-11 OVAR Jove/adult Phalange II 20,7 10,6 10,9 7,7 8,5 10,4 Vilars IIb
6245 os-6245-22 OVAR Jove/adult Phalange II 19,4 10 11 8,2 8,7 9,7 Vilars IIb
6262 os-6262-13 OVAR Jove/adult1 Phalange II 17,1 6,9 7,9 4,8 5,1 6,9 Vilars IIb
6372 os-6372-24 OVAR adult Phalange II 9,7 11,3 Vilars IIb
7053 os-7053-3 OVAR adult Phalange I 37,1 12,9 15,6 10,7 11,8 12 Vilars III
7086 os-7086-4 OVAR adult Phalange I 37 12,1 14,6 8,9 10,7 9,7 Vilars III
7076 os-7076-19 OVAR Jove/adult1 Phalange I 10,4 9,9 Vilars III
6057 os-6057-5 OVAR adult Phalange II 20,2 8,9 10,1 6,5 7,4 8,9 Vilars III
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FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4618 os-4618-51 CAHI adult Phalange I 35,1 10,8 8,2 10,5 Vilars I
4618 os-4618-50 CAHI Jove/adult Phalange I 34,5 11,1 9,2 10,8 Vilars I
11096 os-11096-4 CAHI Jove/adult Phalange II 28 Vilars I
4512 os-4512-4 CAHI Jove/adult Phalange II 21,3 10,6 11,3 7,8 8,2 9,6 Vilars Ia
11500 os-11500-3 CAHI adult Phalange II 21,8 12,3 Vilars Ib
4174 os-4174-49 CAHI adult Phalange I 34,7 11,9 13,5 11,4 10,2 11,4 10,1 Vilars II
4224 os-4224-65 CAHI adult Phalange I 36,2 10,7 13 8,4 10,7 8,7 Vilars II
4224 os-4224-66 CAHI adult Phalange I 37,1 11,5 14,7 10,9 11,8 11,1 Vilars II
4207 os-4207-18 CAHI Jove/adult Phalange I 38,1 11,9 14,6 11,9 9,4 11,5 10,3 Vilars II
4583 os-4583-13 CAHI Jove/adult Phalange I 13,8 10,6 13,4 Vilars II
5018 os-5018-2 CAHI Jove/adult Phalange I 34,3 11,6 13,7 11,1 9,2 10,3 9,3 Vilars II
4174 os-4174-50 CAHI adult Phalange II 25,1 12,3 12,6 9,4 10,1 10,1 Vilars II
11071 os-11071-2 CAHI adult Phalange I 35,1 10,8 13,2 9,6 10,1 8,8 Vilars IIb
11104 os-11104-7 CAHI adult Phalange I 41,7 12 15,2 9,2 11,9 9,8 Vilars IIb
11599 os-11599-3 CAHI adult Phalange I 33,7 11,1 13,4 8,6 11,1 9 Vilars IIb
11070 os-11070-7 CAHI Jove/adult Phalange I 35,2 11,4 14,1 8,9 11,5 9 Vilars IIb
11287 os-11287-14 CAHI Jove/adult Phalange I 23,7 13,7 11,6 9,6 9,8 10,1 Vilars IIb
11588 os-11588-2 CAHI Jove/adult Phalange I 35,8 11,7 14 9,2 10,2 9 Vilars IIb
6245 os-6245-9 CAHI adult Phalange II 24,5 12,2 11,9 9,5 9,6 11 Vilars IIb
11298 os-11298-1 CAHI Jove/adult Phalange II 22,8 10,7 11,3 7,9 8,5 9,3 Vilars IIb
7056 os-7056-15 CAHI Jove/adult Phalange I 16 14,2 Vilars III
4618 os-4618-84 OC adult Phalange II 23,2 10,5 8,2 8,7 Vilars I
4618 os-4618-87 OC adult Phalange II 25,9 12,1 8,5 Vilars I
4583 os-4583-14 OC Jove/adult Phalange II 9,9 7,2 8,3 Vilars II
4574 os-4574-7 OC adult Phalange I 34,8 10,6 8,2 10,3 Vilars II
11588 os-11588-17 OC Jove/adult Phalange I 30,4 7,4 9 7,5 Vilars IIb
6372 os-6372-25 OC adult Phalange II 9,7 10,6 Vilars IIb
11589 os-11589-4 OVAR Jove/adult Phalange I 7,5 10,5 12,4 9,1 10 Vilars 0
4162 os-4162-6 OVAR adult Phalange I 30,8 10,3 12,7 9,9 8,4 9,2 7,8 Vilars I
4162 os-4162-7 OVAR adult Phalange I 30,7 10,9 13,3 10,5 8,9 10,6 9,2 Vilars I
4618 os-4618-5 OVAR adult Phalange I 34,6 11,5 9,4 11,2 Vilars I
4618 os-4618-52 OVAR adult Phalange I 8,3 9,5 Vilars I
4633 os-4633-2 OVAR adult Phalange I 22,2 8,7 8,4 6,8 8,5 Vilars I
11230 os-11230-3 OVAR adult Phalange I 31,4 10,8 13,6 9,3 10,7 8,8 Vilars I
11055 os-11055-4 OVAR Jove/adult Phalange I 31,8 11,9 13,3 9,9 10,4 10,7 Vilars I
4522 os-4522-67 OVAR Jove/adult Phalange II 18,2 11 11,3 8,7 8,8 9,7 Vilars Ia
11490 os-11490-1 OVAR adult Phalange I 32,3 12 13,7 9,1 10,5 8,5 Vilars Ib
4362 os-4362-1 OVAR adult Phalange II 27,3 14,7 12,9 10,6 10,9 11,7 Vilars Ib
6020 os-6020-27 OVAR adult Phalange I 41,8 13,7 15,8 13,9 12,1 Vilars II
11038 os-11038-9 OVAR adult Phalange I 9,7 8,2 Vilars II
4207 os-4207-14 OVAR Jove/adult Phalange I 34,9 12,7 14,2 11,6 10,1 11,5 10,4 Vilars II
4207 os-4207-28 OVAR Jove/adult Phalange I 34,7 11,4 13,2 10,3 9,4 10,2 8,6 Vilars II
4827 os-4827-15 OVAR Jove/adult Phalange I 29 9,4 11,3 6,9 8,4 8,5 7,4 Vilars II
4827 os-4827-16 OVAR Jove/adult Phalange I 29,3 9,7 12 7,5 8,8 7,7 Vilars II
4827 os-4827-22 OVAR Jove/adult Phalange I 29,8 6,9 8,3 7,3 Vilars II
4827 os-4827-23 OVAR Jove/adult Phalange I 28,8 9,5 11,8 7,5 8,8 7,6 Vilars II
4827 os-4827-34 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,5 12,3 8,4 9,3 8,6 Vilars II
4827 os-4827-35 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,7 12,3 8,2 9,7 9,1 Vilars II
5038 os-5038-17 OVAR Jove/adult Phalange I 31,2 10,2 12,6 8,1 9,5 7,9 Vilars II
11098 os-11098-4 OVAR Jove/adult Phalange I 26,9 8,7 10,8 6,1 7,9 7 Vilars II
4570 os-4570-6 OVAR Jove/adult Phalange II 17,4 8,7 6,2 7,2 Vilars II
4827 os-4827-17 OVAR Jove/adult Phalange II 17,9 9 9,3 6,4 7,1 7,9 Vilars II
4827 os-4827-18 OVAR Jove/adult Phalange II 18,6 8,6 9,2 6,2 6,9 7,8 Vilars II
4827 os-4827-24 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 8,8 9,5 6,2 7 7,9 Vilars II
4827 os-4827-25 OVAR Jove/adult Phalange II 17,8 8,9 9,6 6,4 7,2 7,8 Vilars II
4827 os-4827-36 OVAR Jove/adult Phalange II 17,3 10 10,5 7,1 8 9,3 Vilars II
4827 os-4827-37 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 9,8 10,6 7,2 8 9,3 Vilars II
11037 os-11037-9 OVAR Jove/adult Phalange II 23,3 11,2 11,7 8,1 9 9,8 Vilars II
6091 os-6091-4 OVAR Jove/adult Phalange I 30,4 11,2 13,2 9,4 10,5 Vilars IIa
4216 os-4216-8 OVAR adult Phalange II 22,2 10,4 11,1 7,7 8,1 9,4 Vilars IIa
6091 os-6091-5 OVAR Jove/adult Phalange II 24,8 11,9 11,9 9 Vilars IIa
11045 os-11045-4 OVAR Jove/adult Phalange II 24 11,3 11,5 7,9 8,5 9,8 Vilars IIa
4162 os-4162-6 OVAR adult Phalange I 30,8 10,3 12,7 9,9 8,4 9,2 7,8 Vilars I
4162 os-4162-7 OVAR adult Phalange I 30,7 10,9 13,3 10,5 8,9 10,6 9,2 Vilars I
4618 os-4618-5 OVAR adult Phalange I 34,6 11,5 9,4 11,2 Vilars I
4618 os-4618-52 OVAR adult Phalange I 8,3 9,5 Vilars I
4633 os-4633-2 OVAR adult Phalange I 22,2 8,7 8,4 6,8 8,5 Vilars I
11230 os-11230-3 OVAR adult Phalange I 31,4 10,8 13,6 9,3 10,7 8,8 Vilars I
11055 os-11055-4 OVAR Jove/adult Phalange I 31,8 11,9 13,3 9,9 10,4 10,7 Vilars I
4522 os-4522-67 OVAR Jove/adult Phalange II 18,2 11 11,3 8,7 8,8 9,7 Vilars Ia
11490 os-11490-1 OVAR adult Phalange I 32,3 12 13,7 9,1 10,5 8,5 Vilars Ib
4362 os-4362-1 OVAR adult Phalange II 27,3 14,7 12,9 10,6 10,9 11,7 Vilars Ib
6020 os-6020-27 OVAR adult Phalange I 41,8 13,7 15,8 13,9 12,1 Vilars II
11038 os-11038-9 OVAR adult Phalange I 9,7 8,2 Vilars II
4207 os-4207-14 OVAR Jove/adult Phalange I 34,9 12,7 14,2 11,6 10,1 11,5 10,4 Vilars II
4207 os-4207-28 OVAR Jove/adult Phalange I 34,7 11,4 13,2 10,3 9,4 10,2 8,6 Vilars II
4827 os-4827-15 OVAR Jove/adult Phalange I 29 9,4 11,3 6,9 8,4 8,5 7,4 Vilars II
4827 os-4827-16 OVAR Jove/adult Phalange I 29,3 9,7 12 7,5 8,8 7,7 Vilars II
4827 os-4827-22 OVAR Jove/adult Phalange I 29,8 6,9 8,3 7,3 Vilars II
4827 os-4827-23 OVAR Jove/adult Phalange I 28,8 9,5 11,8 7,5 8,8 7,6 Vilars II
4827 os-4827-34 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,5 12,3 8,4 9,3 8,6 Vilars II
4827 os-4827-35 OVAR Jove/adult Phalange I 29,5 10,7 12,3 8,2 9,7 9,1 Vilars II
5038 os-5038-17 OVAR Jove/adult Phalange I 31,2 10,2 12,6 8,1 9,5 7,9 Vilars II
11098 os-11098-4 OVAR Jove/adult Phalange I 26,9 8,7 10,8 6,1 7,9 7 Vilars II
4570 os-4570-6 OVAR Jove/adult Phalange II 17,4 8,7 6,2 7,2 Vilars II
4827 os-4827-17 OVAR Jove/adult Phalange II 17,9 9 9,3 6,4 7,1 7,9 Vilars II
4827 os-4827-18 OVAR Jove/adult Phalange II 18,6 8,6 9,2 6,2 6,9 7,8 Vilars II
4827 os-4827-24 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 8,8 9,5 6,2 7 7,9 Vilars II
4827 os-4827-25 OVAR Jove/adult Phalange II 17,8 8,9 9,6 6,4 7,2 7,8 Vilars II
4827 os-4827-36 OVAR Jove/adult Phalange II 17,3 10 10,5 7,1 8 9,3 Vilars II
4827 os-4827-37 OVAR Jove/adult Phalange II 17,7 9,8 10,6 7,2 8 9,3 Vilars II
11037 os-11037-9 OVAR Jove/adult Phalange II 23,3 11,2 11,7 8,1 9 9,8 Vilars II
6091 os-6091-4 OVAR Jove/adult Phalange I 30,4 11,2 13,2 9,4 10,5 Vilars IIa
4216 os-4216-8 OVAR adult Phalange II 22,2 10,4 11,1 7,7 8,1 9,4 Vilars IIa
6091 os-6091-5 OVAR Jove/adult Phalange II 24,8 11,9 11,9 9 Vilars IIa
11045 os-11045-4 OVAR Jove/adult Phalange II 24 11,3 11,5 7,9 8,5 9,8 Vilars IIa
6046 os-6046-1 OVAR adult Phalange I 34 11,9 14,3 9,3 10,9 10,2 Vilars IIb
11286 os-11286-13 OVAR adult Phalange I 29,3 10,6 13,2 8,7 9,7 9,7 Vilars IIb
11275 os-11275-7 OVAR Jove/adult Phalange I 33,2 11,4 13,9 8,5 10,1 9,1 Vilars IIb
11298 os-11298-2 OVAR Jove/adult Phalange I 8,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-5 OVAR adult Phalange II 20,8 10,3 11,3 7 8 9,1 Vilars IIb
6109 os-6109-17 OVAR adult Phalange II 18 10,1 10,4 8,1 8,4 9,8 Vilars IIb
6236 os-6236-11 OVAR Jove/adult Phalange II 20,7 10,6 10,9 7,7 8,5 10,4 Vilars IIb
6245 os-6245-22 OVAR Jove/adult Phalange II 19,4 10 11 8,2 8,7 9,7 Vilars IIb
6262 os-6262-13 OVAR Jove/adult1 Phalange II 17,1 6,9 7,9 4,8 5,1 6,9 Vilars IIb
6372 os-6372-24 OVAR adult Phalange II 9,7 11,3 Vilars IIb
7053 os-7053-3 OVAR adult Phalange I 37,1 12,9 15,6 10,7 11,8 12 Vilars III
7086 os-7086-4 OVAR adult Phalange I 37 12,1 14,6 8,9 10,7 9,7 Vilars III
7076 os-7076-19 OVAR Jove/adult1 Phalange I 10,4 9,9 Vilars III
6057 os-6057-5 OVAR adult Phalange II 20,2 8,9 10,1 6,5 7,4 8,9 Vilars III

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
4324 os-4324-4 CAHI jove1 dent  M1 inf 9,6 7,3 13,7 7,2 26,1 Vilars Ib
4204 os-4204-23 CAHI Jove/adult dent  M1 inf 11,8 7,2 13 8,1 10,2 Vilars II
6210 os-6210-5 CAHI adult1 dent  M3 inf 17,9 7,5 22,3 7,8 Vilars IIb
6210 os-6210-8 CAHI Jove/adult3 dent  M3 inf 22,9 7,4 Vilars IIb
6046 os-6046-6 CAHI adult dent  Pm3 inf 6,5 5 Vilars IIb
6239 os-6239-9 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 7,8 5,3 Vilars IIb
11296 os-11296-18 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 6,2 4,7 7,1 5,6 6,2 Vilars IIb
6046 os-6046-3 CAHI Jove/adult3 dent  Pm4 inf 9,8 5,6 Vilars IIb
6210 os-6210-17 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7,5 6,4 9,6 6,1 14,3 Vilars IIb
6349 os-6349-15 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 8 5,2 10,1 5,5 Vilars IIb
11263 os-11263-1 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7 4,7 9,6 6,4 Vilars IIb
6371 os-6371-2 CAHI jove3 dent  D4 inf 12,6 6,1 14,8 6,5 4,1 Vilars IIb
7071 os-7071-67 CAHI Jove/adult dent  Pm2 inf 6,7 5,9 Vilars III
7071 os-7071-38 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 5,1 4,2 8,2 4,9 11,5 Vilars III
7071 os-7071-68 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 8 6,3 Vilars III
4675 os-4675-2 OC jove dent  M sup 15,3 8,9 Vilars 0
5027 os-5027-3 OC jove1 dent  M1 inf 13,9 5,8 Vilars 0
4465 os-4465-1 OC jove2 dent  M1 sup 7,5 9,6 12,2 8,6 22,8 Vilars 0
4533 os-4533-1 OC adult3 dent  M2 sup 12 13,1 6 Vilars 0
4675 os-4675-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,4 5,7 20,1 7,6 13,4 Vilars 0
4326 os-4326-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 17,5 10,5 Vilars 0
11581 os-11581-138 OC adult1 dent  Pm2 sup 5,5 5,2 7,9 6,7 11,7 Vilars 0
11581 os-11581-139 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,1 6,9 8 8,2 11,9 Vilars 1
11250 os-11250-1 OC Jove/adult dent  M ind 16,1 7 Vilars I
11103 os-11103-4 OC jove dent  M1 inf 12,2 6,6 Vilars I
11248 os-11248-3 OC jove1 dent  M1 inf 13 6,8 Vilars I
4508 os-4508-103 OC adult1 dent  M1 sup 11,6 11,2 10,1 Vilars I
4642 os-4642-31 OC jove dent  M1 sup 6,3 8,4 11,5 8,8 20 Vilars I
4720 os-4720-7 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 12 11,8 14,3 10,9 22,1 Vilars I
4721 os-4721-7 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 10,3 21,2 Vilars I
11248 os-11248-5 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 12,8 11,3 Vilars I
4162 os-4162-1 OC adult1 dent  M2 inf 11,2 7,4 13,9 7,9 17,3 Vilars I
4618 os-4618-18 OC jove3 dent  M2 inf 18,8 7,6 Vilars I
4720 os-4720-6 OC adult3 dent  M3 inf 19 6,2 19,7 7,4 10 Vilars I
4722 os-4722-7 OC adult1 dent  M3 inf 16,7 5,9 19,6 7,3 Vilars I
4618 os-4618-57 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18,1 9,9 16,2 10,3 31 Vilars I
4618 os-4618-118 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14,4 6,8 Vilars I
4631 os-4631-3 OC adult dent  M3 sup 11,8 10,3 14,9 11,2 25,4 Vilars I
4722 os-4722-8 OC adult2 dent  M3 sup 12,5 8,8 15,2 10,5 13,9 Vilars I
4722 os-4722-9 OC adult1 dent  M3 sup 15,9 9,9 21,5 Vilars I
4723 os-4723-1 OC adult1 dent  M3 sup 18,4 11,5 25 Vilars I
11248 os-11248-2 OC adult1 dent  M3 sup 17,2 10,9 Vilars I
11514 os-11514-9 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,1 11,3 Vilars I
4618 os-4618-181 OC adult dent  Pm2 sup 6,1 6,8 7,3 7,2 12,4 Vilars I
4722 os-4722-10 OC Jove/adult dent  Pm2 sup 5,3 5,4 7,5 6,5 10,1 Vilars I
4162 os-4162-2 OC adult dent  Pm3 sup 8 7,8 Vilars I
4722 os-4722-11 OC Jove/adult dent  Pm3 sup 5,8 7,6 8,7 7,3 21,5 Vilars I
4162 os-4162-3 OC Jove/adult2 dent  Pm4 sup 9,6 6,3 Vilars I
4618 os-4618-183 OC adult dent  Pm4 sup 9,6 5,9 10,3 6,4 10,6 Vilars I
4721 os-4721-6 OC jove1 dent  D4 sup 12,4 8,9 Vilars I
4512 os-4512-3 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,9 10,5 Vilars Ia
4518 os-4518-2 OC Jove/adult dent  M1 sup 14 10,8 22,2 Vilars Ia
4522 os-4522-16 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,5 10,4 11,3 9,8 13,3 Vilars Ia
4518 os-4518-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,1 11,1 15,8 10,6 34,2 Vilars Ia
4434 os-4434-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,6 5,1 19,8 7,2 14,2 Vilars Ia
4512 os-4512-2 OC adult1 dent  M3 sup 15 10,3 Vilars Ia
4518 os-4518-3 OC Jove/adult dent  Pm4 sup 9,7 8 Vilars Ia
11500 os-11500-1 OC jove3 dent  M1 sup 14 11 Vilars Ib
4324 os-4324-2 OC jove3 dent  M2 sup 9,2 11,2 13,6 11,8 Vilars Ib
4224 os-4224-56 OC jove3 dent  M1 inf 10,9 5,8 13 6,9 21,4 Vilars II
4224 os-4224-57 OC jove3 dent  M1 inf 9,3 6,6 11,6 6,9 13,9 Vilars II
6020 os-6020-4 OC adult2 dent  M1 inf 8,5 6,3 9,4 6,7 6,6 Vilars II
6021 os-6021-10 OC jove dent  M1 inf 12,2 7 Vilars II
6030 os-6030-8 OC adult1 dent  M1 inf 11,4 7,7 11,4 Vilars II
6032 os-6032-6 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,6 Vilars II
6058 os-6058-4 OC Jove/adult2 dent  M1 inf 9,7 5,8 12,8 7,7 21,4 Vilars II
6375 os-6375-2 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 10,8 6,5 Vilars II
4174 os-4174-43 OC jove1 dent  M1 sup 13,1 8,7 Vilars II
4224 os-4224-50 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 8,6 11,6 11,9 11,3 17,1 Vilars II
4224 os-4224-51 OC jove2 dent  M1 sup 14,2 9 29,5 Vilars II
4567 os-4567-50 OC jove3 dent  M1 sup 11,5 12,3 17,2 12,4 33,6 Vilars II
6020 os-6020-16 OC Jove/adult dent  M1 sup 9 12 13 10,8 22,3 Vilars II
6020 os-6020-17 OC Jove/adult dent  M1 sup 9,2 11 12,4 10,9 19,3 Vilars II
6020 os-6020-18 OC jove dent  M1 sup 7,9 9,1 12,5 8,7 Vilars II
6030 os-6030-7 OC jove2 dent  M1 sup 7,7 9,4 12,7 10 20,1 Vilars II
6252 os-6252-7 OC jove dent  M1 sup 7,8 10,1 12,4 10,1 Vilars II
6255 os-6255-2 OC jove1 dent  M1 sup 13,3 9,7 Vilars II
4224 os-4224-6 OC Jove/adult dent  M2 inf 8,8 5,6 13,8 7,1 21,9 Vilars II
4224 os-4224-58 OC jove3 dent  M2 inf 13,7 7 Vilars II
6020 os-6020-5 OC adult2 dent  M2 inf 10,3 7,4 12 8,1 8,7 Vilars II
6021 os-6021-12 OC adult1 dent  M2 inf 11,5 7,2 14 7,9 16,9 Vilars II
6030 os-6030-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,1 5,8 12,2 7,7 17,3 Vilars II
11098 os-11098-3 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 13,7 7,5 Vilars II
4166 os-4166-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,6 11,4 14,9 10,1 30,5 Vilars II
4174 os-4174-18 OC adult2 dent  M2 sup 10,1 9,2 12,6 11,6 11,5 Vilars II
4224 os-4224-48 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 11,1 10,4 14,3 10,2 26,7 Vilars II
4224 os-4224-49 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 10,7 11,2 15,1 10,9 26,5 Vilars II
4567 os-4567-49 OC Jove/adult dent  M2 sup 9,1 9,5 13,4 9 29,1 Vilars II
4567 os-4567-51 OC jove3 dent  M2 sup 14,6 9,6 Vilars II
4567 os-4567-52 OC jove3 dent  M2 sup 15,8 9,4 Vilars II
4567 os-4567-53 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,5 10,6 16,8 11,6 30,3 Vilars II
6020 os-6020-13 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,4 11,7 14,9 11,1 28,3 Vilars II
6020 os-6020-14 OC Jove/adult dent  M2 sup 11,3 10,4 14,9 12,2 23,6 Vilars II
6020 os-6020-15 OC adult2 dent  M2 sup 9,6 11,9 11,5 13,3 8,6 Vilars II
6021 os-6021-5 OC adult1 dent  M2 sup 11,6 11,7 14,1 11,4 20,6 Vilars II
6252 os-6252-6 OC Jove/adult dent  M2 sup 12,3 12,9 Vilars II
11088 os-11088-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 11 9,4 14,4 9,8 Vilars II
11098 os-11098-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,5 10,6 Vilars II
4174 os-4174-42 OC Jove/adult dent  M3 inf 15 6,7 Vilars II
4207 os-4207-12 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,3 7,1 Vilars II
4209 os-4209-1 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 7,5 21,7 8 32,8 Vilars II
4224 os-4224-54 OC adult1 dent  M3 inf 21 5,9 21,2 7,9 23,7 Vilars II
4224 os-4224-55 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,9 7,1 Vilars II
4567 os-4567-47 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 18,6 5 19,7 7 35,4 Vilars II
6020 os-6020-6 OC adult1 dent  M3 inf 15,5 4,9 18,9 7,3 23,3 Vilars II
6020 os-6020-7 OC adult2 dent  M3 inf 16,5 7,4 20,8 8,3 18,2 Vilars II
6031 os-6031-2 OC adult1 dent  M3 inf 14,2 6,4 18,2 7,5 28,3 Vilars II
6031 os-6031-3 OC adult2 dent  M3 inf 20 7,4 Vilars II
6058 os-6058-2 OC adult1 dent  M3 inf 16,2 6,2 20 7,9 28,4 Vilars II
6210 os-6210-11 OC Jove/adult3 dent  M3 inf Vilars II
6264 os-6264-4 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,8 Vilars II
11036 os-11036-4 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 6 21,5 7,9 22,3 Vilars II
11098 os-11098-1 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,1 7,4 Vilars II
4174 os-4174-40 OC adult1 dent  M3 sup 21,3 11,3 16,2 10,3 30,6 Vilars II
4174 os-4174-41 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 9,1 16,3 15,8 Vilars II
4176 os-4176-1 OC Jove/adult dent  M3 sup 17,6 Vilars II
4204 os-4204-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 13,6 9 Vilars II
4224 os-4224-7 OC Jove/adult dent  M3 sup 15,8 10,3 Vilars II
4224 os-4224-47 OC adult1 dent  M3 sup 19,3 12,7 16,9 11,5 34,6 Vilars II
5018 os-5018-9 OC adult1 dent  M3 sup 11,9 10,5 16,2 11,1 22,7 Vilars II
6019 os-6019-4 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 17,6 11,3 24,8 Vilars II
6019 os-6019-5 OC adult2 dent  M3 sup 16,1 10,4 17,8 11,7 13,5 Vilars II
6019 os-6019-6 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 10,4 18,4 10,9 33,6 Vilars II
6020 os-6020-12 OC adult1 dent  M3 sup 15 11,8 17,1 11,5 25,6 Vilars II
6021 os-6021-7 OC adult2 dent  M3 sup 17,1 11,4 26,7 Vilars II
6030 os-6030-4 OC adult1 dent  M3 sup 14,7 8,2 17,1 10,9 23,4 Vilars II
6030 os-6030-5 OC adult1 dent  M3 sup 15,8 11,2 18,5 12,5 25,3 Vilars II
6031 os-6031-6 OC adult2 dent  M3 sup 16,4 10,9 Vilars II
6080 os-6080-4 OC adult3 dent  M3 sup 18,6 10,7 17,3 11,1 27,4 Vilars II
6252 os-6252-4 OC adult3 dent  M3 sup 15,2 9 17 11 9,8 Vilars II
6272 os-6272-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,9 16,8 11 33,9 Vilars II
6020 os-6020-9 OC indet.. dent  Pm2 inf 4,4 3,1 5,2 4,5 7,1 Vilars II
4210 os-4210-2 OC adult dent  Pm2 sup 6,6 7,1 7 7,3 8,4 Vilars II
4207 os-4207-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,5 6,6 8,3 9,5 19,2 Vilars II
5038 os-5038-15 OC indet.. dent  Pm3 sup 5,8 7,1 8,4 6,6 16,7 Vilars II
6020 os-6020-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,2 7,7 8 7,9 14,6 Vilars II
6020 os-6020-22 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,2 7,4 8,2 7,7 15,6 Vilars II
4224 os-4224-52 OC adult2 dent  Pm4 sup 8,5 7,8 Vilars II
4224 os-4224-53 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,8 9,1 9,8 7,7 Vilars II
6020 os-6020-23 OC adult2 dent  Pm4 sup 5,2 7,9 7,5 8,8 14,5 Vilars II
6021 os-6021-4 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,3 7,2 7,8 8,4 19,2 Vilars II
4216 os-4216-11 OC adult1 dent  M1 inf 9,3 6,2 9,6 7 6,4 Vilars IIa
6284 os-6284-2 OC indet.. dent  M1 inf 8,5 5,6 Vilars IIa
10010 os-10010-30 OC Jove/adult dent  M1 inf 12,5 7,1 Vilars IIa
4216 os-4216-6 OC jove dent  M1 sup 9,1 11,2 11,5 27,4 Vilars IIa
6107 os-6107-8 OC jove dent  M1 sup 10,1 10,4 13,7 9,7 26,9 Vilars IIa
6107 os-6107-9 OC jove dent  M1 sup 10,3 12,6 15,2 12 30,2 Vilars IIa
6107 os-6107-20 OC adult1 dent  M1 sup 9,7 8,7 13,1 10,5 16,3 Vilars IIa
6282 os-6282-2 OC jove dent  M1 sup 8,5 11,3 13,6 9,6 26,4 Vilars IIa
10010 os-10010-27 OC Jove/adult dent  M1 sup 11,5 10,9 15,2 10,7 Vilars IIa
10010 os-10010-28 OC jove dent  M1 sup 10 9,4 13,7 10,2 23,2 Vilars IIa
10010 os-10010-29 OC jove dent  M1 sup 9,5 11,9 14,1 10,7 25,3 Vilars IIa
11045 os-11045-3 OC jove3 dent  M1 sup 9,6 13,2 11,2 23,1 Vilars IIa
4216 os-4216-7 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,4 9,6 14 10,6 26,2 Vilars IIa
6107 os-6107-18 OC jove3 dent  M2 sup 10,3 11,5 13,9 8,6 36,6 Vilars IIa
6282 os-6282-1 OC adult1 dent  M2 sup 10,2 10,8 14,5 11 22,8 Vilars IIa
10010 os-10010-26 OC jove3 dent  M2 sup 11,7 12,6 16,9 10,2 35,1 Vilars IIa
6286 os-6286-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,7 6,8 21,2 8,3 23,8 Vilars IIa
6081 os-6081-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,2 10,1 Vilars IIa
6107 os-6107-13 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 11,8 15,3 10,2 29,9 Vilars IIa
6107 os-6107-14 OC adult1 dent  M3 sup 21 12,9 18,5 12,2 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-15 OC adult1 dent  M3 sup 19,1 12,8 16,8 10,1 35,5 Vilars IIa
6107 os-6107-16 OC adult1 dent  M3 sup 18,9 11,8 17 11,2 30,6 Vilars IIa
6107 os-6107-17 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 10,3 18 12,5 25,9 Vilars IIa
6107 os-6107-21 OC adult2 dent  M3 sup 17,5 10,6 17,6 10,9 25,3 Vilars IIa
6107 os-6107-22 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,7 9 Vilars IIa
6412 os-6412-4 OC adult1 dent  M3 sup 17,6 10,2 16,5 10,9 25,7 Vilars IIa
10010 os-10010-25 OC adult1 dent  M3 sup 17,8 11,2 28,9 Vilars IIa
11494 os-11494-5 OC Jove/adult3 dent  Pm2 sup 8,8 9,9 9,2 8,1 22,7 Vilars IIa
6047 os-6047-8 OC adult3 dent  M sup 7,8 9,7 3,9 Vilars IIb
6210 os-6210-44 OC adult1 dent  M sup 13,3 9,3 Vilars IIb
6210 os-6210-45 OC adult1 dent  M sup 15,2 11,4 Vilars IIb
6236 os-6236-3 OC Jove/adult dent  M sup 8,5 8,7 13,5 10,1 26,3 Vilars IIb
6238 os-6238-9 OC Jove/adult dent  M sup 14,6 8,7 Vilars IIb
6047 os-6047-11 OC adult1 dent  M1 inf 8,5 5,5 10,9 Vilars IIb
6210 os-6210-12 OC jove2 dent  M1 inf 10,6 6,5 13,2 7,5 23,9 Vilars IIb
6210 os-6210-13 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 11,7 6,7 15,4 Vilars IIb
6210 os-6210-14 OC adult1 dent  M1 inf 8,4 6,5 10,6 7,3 9,7 Vilars IIb
6210 os-6210-15 OC jove3 dent  M1 inf 8,5 5,8 11,7 6,4 16,6 Vilars IIb
6238 os-6238-7 OC jove2 dent  M1 inf 13,5 6,3 Vilars IIb
6349 os-6349-12 OC jove3 dent  M1 inf 10 7 15 7,1 28,8 Vilars IIb
6349 os-6349-13 OC jove3 dent  M1 inf 15,3 7,8 Vilars IIb
6372 os-6372-8 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,4 Vilars IIb
11276 os-11276-4 OC jove dent  M1 inf 12,4 7,4 Vilars IIb
11276 os-11276-5 OC jove dent  M1 inf 11,2 6,6 Vilars IIb
11280 os-11280-2 OC jove3 dent  M1 inf 9,1 7,1 13,2 7,8 18,6 Vilars IIb
11588 os-11588-10 OC jove1 dent  M1 inf 15,2 5,5 Vilars IIb
6045 os-6045-3 OC jove1 dent  M1 sup 12,3 9,5 23,8 Vilars IIb
6045 os-6045-4 OC jove3 dent  M1 sup 8,3 9,7 13 9,1 21,4 Vilars IIb
6047 os-6047-4 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 11,5 11 11,5 14,1 Vilars IIb
6047 os-6047-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 6,2 8,1 10,7 9,9 16,8 Vilars IIb
6067 os-6067-3 OC jove2 dent  M1 sup 8,2 9,8 13,4 9,7 26,1 Vilars IIb
6170 os-6170-6 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 7,6 9 10,8 9,5 18,1 Vilars IIb
6210 os-6210-27 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 10 12,3 13,4 11,2 23,1 Vilars IIb
6210 os-6210-28 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,5 10,4 Vilars IIb
6210 os-6210-29 OC adult1 dent  M1 sup 8,1 9,9 9,6 11,6 10,6 Vilars IIb
6210 os-6210-30 OC jove2 dent  M1 sup 9,7 9,6 12,5 8,7 28,1 Vilars IIb
6210 os-6210-31 OC adult1 dent  M1 sup 7,8 10,2 10,9 10,9 9,5 Vilars IIb
6236 os-6236-2 OC jove3 dent  M1 sup 10,1 9,1 13,8 9,7 27 Vilars IIb
6415 os-6415-2 OC jove2 dent  M1 sup 8,4 13,1 9,2 Vilars IIb
11203 os-11203-6 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 9,8 17,7 Vilars IIb
11286 os-11286-10 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,2 10,9 11,3 10,7 12,6 Vilars IIb
11287 os-11287-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 12 11,7 11,2 19,3 Vilars IIb
11583 os-11583-1 OC jove dent  M1 sup 8,3 9,9 12,7 10,2 20,2 Vilars IIb
11588 os-11588-11 OC jove dent  M1 sup 10,7 10,3 15,5 10,4 28,5 Vilars IIb
6046 os-6046-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 9,7 7,3 12,3 7,4 19,8 Vilars IIb
6047 os-6047-12 OC Jove/adult dent  M2 inf 14 7,2 32,5 Vilars IIb
6210 os-6210-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,8 7,8 13,5 7,8 20,3 Vilars IIb
6210 os-6210-10 OC adult1 dent  M2 inf 10,9 7,2 13,4 7,4 19,4 Vilars IIb
11280 os-11280-3 OC jove3 dent  M2 inf 15,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-4 OC adult1 dent  M2 sup 10,7 9,6 13,3 11,3 Vilars IIb
6104 os-6104-3 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 12,2 9,4 15,4 10,4 25,6 Vilars IIb
6170 os-6170-5 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 7,2 9,5 13,1 9,7 25,1 Vilars IIb
6210 os-6210-24 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 17,2 34,5 Vilars IIb
6210 os-6210-26 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,9 11,9 14,7 10,9 25,6 Vilars IIb
6241 os-6241-3 OC Jove/adult1 dent  M2 sup 9,5 9,4 13,8 9,1 28,5 Vilars IIb
6372 os-6372-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,6 10,8 14,3 11,1 Vilars IIb
11094 os-11094-2 OC Jove/adult dent  M2 sup 13 12,8 16,6 13,3 36,4 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
7053 os-7053-32 OC jove3 dent  M2 inf 15,5 Vilars III
7071 os-7071-2 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 15,6 7,9 Vilars III
7072 os-7072-18 OC jove3 dent  M2 inf 11,7 6,7 16,8 7,1 36,8 Vilars III
7078 os-7078-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 15,9 7,9 Vilars III
7086 os-7086-14 OC Jove/adult2 dent  M2 inf 13,8 6,8 Vilars III
6057 os-6057-2 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 19,2 6,9 Vilars III
7053 os-7053-30 OC adult2 dent  M3 inf 19,8 6,6 20,8 8 26,6 Vilars III
7053 os-7053-31 OC adult1 dent  M3 inf 21,3 6,3 22,8 8,5 26,4 Vilars III
7056 os-7056-19 OC adult2 dent  M3 inf 15,2 6,1 19,3 7,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-39 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,4 6,6 18,1 38 Vilars III
7071 os-7071-3 OC Jove/adult dent  M3 inf 18,3 7,5 Vilars III
7071 os-7071-62 OC adult2 dent  M3 inf 19,1 6,9 20,4 7,7 25,9 Vilars III
7071 os-7071-69 OC adult1 dent  M3 inf 20,8 6,4 20,2 7,2 31,7 Vilars III
7071 os-7071-70 OC adult1 dent  M3 inf 18,8 20,8 7,8 24,2 Vilars III
7076 os-7076-14 OC Jove/adult dent  M3 inf 19,7 7,3 Vilars III
7076 os-7076-15 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,4 7 Vilars III
7078 os-7078-44 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 7,2 7,2 42,3 Vilars III
6048 os-6048-6 OC adult1 dent  M3 sup 20,5 11,1 19,4 11,7 30,2 Vilars III
7052 os-7052-22 OC adult3 dent  M3 sup 17,2 10,8 Vilars III
7053 os-7053-27 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 10 14,4 9,6 31,3 Vilars III
7059 os-7059-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,2 12,3 16,2 10,1 Vilars III
7060 os-7060-10 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 11,3 18,6 11,9 28,4 Vilars III
7071 os-7071-63 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,6 9,9 Vilars III
7073 os-7073-11 OC adult2 dent  M3 sup 23,9 12,7 21,2 12,1 26 Vilars III
7076 os-7076-16 OC Jove/adult3 dent  Pm4 inf 8 5,1 11 5,9 17,6 Vilars III
7086 os-7086-11 OC jove dent  Pm4 inf 10,3 5,7 Vilars III
11581 os-11581-26 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,1 5 7,9 7 8 Vilars 0
11581 os-11581-27 OVAR adult1 dent  Pm3 inf 5,4 5 7 5,5 6,7 Vilars 1
11514 os-11514-12 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 6,4 3,9 7,9 6,2 9,9 Vilars I
4518 os-4518-6 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7,6 5,2 7,9 5,9 6,7 Vilars Ia
6019 os-6019-3 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 8,3 6,5 10,7 6,3 18,3 Vilars II
6020 os-6020-8 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,1 5,6 8,8 6,5 8,7 Vilars II
6031 os-6031-5 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 8,9 6,6 10,5 6,9 16,3 Vilars II
6080 os-6080-5 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7 4,9 8,4 5,8 9,9 Vilars II
6254 os-6254-9 OVAR adult2 dent  Pm2 sup 6,7 6,3 Vilars IIb
6052 os-6052-5 OVAR indet.. dent  Pm3 inf 5,7 4,5 8,1 5,3 8,9 Vilars IIb
6254 os-6254-8 OVAR adult2 dent  Pm3 inf 7,9 6,2 Vilars IIb
6349 os-6349-14 OVAR Jove/adult3 dent  Pm3 sup 5,6 5,2 8,8 5,8 16,1 Vilars IIb
6047 os-6047-16 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,3 5,3 9,3 6,4 13,9 Vilars IIb
6210 os-6210-18 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,4 4,6 8,9 6,3 15,4 Vilars IIb
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UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
4324 os-4324-4 CAHI jove1 dent  M1 inf 9,6 7,3 13,7 7,2 26,1 Vilars Ib
4204 os-4204-23 CAHI Jove/adult dent  M1 inf 11,8 7,2 13 8,1 10,2 Vilars II
6210 os-6210-5 CAHI adult1 dent  M3 inf 17,9 7,5 22,3 7,8 Vilars IIb
6210 os-6210-8 CAHI Jove/adult3 dent  M3 inf 22,9 7,4 Vilars IIb
6046 os-6046-6 CAHI adult dent  Pm3 inf 6,5 5 Vilars IIb
6239 os-6239-9 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 7,8 5,3 Vilars IIb
11296 os-11296-18 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 6,2 4,7 7,1 5,6 6,2 Vilars IIb
6046 os-6046-3 CAHI Jove/adult3 dent  Pm4 inf 9,8 5,6 Vilars IIb
6210 os-6210-17 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7,5 6,4 9,6 6,1 14,3 Vilars IIb
6349 os-6349-15 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 8 5,2 10,1 5,5 Vilars IIb
11263 os-11263-1 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7 4,7 9,6 6,4 Vilars IIb
6371 os-6371-2 CAHI jove3 dent  D4 inf 12,6 6,1 14,8 6,5 4,1 Vilars IIb
7071 os-7071-67 CAHI Jove/adult dent  Pm2 inf 6,7 5,9 Vilars III
7071 os-7071-38 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 5,1 4,2 8,2 4,9 11,5 Vilars III
7071 os-7071-68 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 8 6,3 Vilars III
4675 os-4675-2 OC jove dent  M sup 15,3 8,9 Vilars 0
5027 os-5027-3 OC jove1 dent  M1 inf 13,9 5,8 Vilars 0
4465 os-4465-1 OC jove2 dent  M1 sup 7,5 9,6 12,2 8,6 22,8 Vilars 0
4533 os-4533-1 OC adult3 dent  M2 sup 12 13,1 6 Vilars 0
4675 os-4675-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,4 5,7 20,1 7,6 13,4 Vilars 0
4326 os-4326-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 17,5 10,5 Vilars 0
11581 os-11581-138 OC adult1 dent  Pm2 sup 5,5 5,2 7,9 6,7 11,7 Vilars 0
11581 os-11581-139 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,1 6,9 8 8,2 11,9 Vilars 1
11250 os-11250-1 OC Jove/adult dent  M ind 16,1 7 Vilars I
11103 os-11103-4 OC jove dent  M1 inf 12,2 6,6 Vilars I
11248 os-11248-3 OC jove1 dent  M1 inf 13 6,8 Vilars I
4508 os-4508-103 OC adult1 dent  M1 sup 11,6 11,2 10,1 Vilars I
4642 os-4642-31 OC jove dent  M1 sup 6,3 8,4 11,5 8,8 20 Vilars I
4720 os-4720-7 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 12 11,8 14,3 10,9 22,1 Vilars I
4721 os-4721-7 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 10,3 21,2 Vilars I
11248 os-11248-5 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 12,8 11,3 Vilars I
4162 os-4162-1 OC adult1 dent  M2 inf 11,2 7,4 13,9 7,9 17,3 Vilars I
4618 os-4618-18 OC jove3 dent  M2 inf 18,8 7,6 Vilars I
4720 os-4720-6 OC adult3 dent  M3 inf 19 6,2 19,7 7,4 10 Vilars I
4722 os-4722-7 OC adult1 dent  M3 inf 16,7 5,9 19,6 7,3 Vilars I
4618 os-4618-57 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18,1 9,9 16,2 10,3 31 Vilars I
4618 os-4618-118 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14,4 6,8 Vilars I
4631 os-4631-3 OC adult dent  M3 sup 11,8 10,3 14,9 11,2 25,4 Vilars I
4722 os-4722-8 OC adult2 dent  M3 sup 12,5 8,8 15,2 10,5 13,9 Vilars I
4722 os-4722-9 OC adult1 dent  M3 sup 15,9 9,9 21,5 Vilars I
4723 os-4723-1 OC adult1 dent  M3 sup 18,4 11,5 25 Vilars I
11248 os-11248-2 OC adult1 dent  M3 sup 17,2 10,9 Vilars I
11514 os-11514-9 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,1 11,3 Vilars I
4618 os-4618-181 OC adult dent  Pm2 sup 6,1 6,8 7,3 7,2 12,4 Vilars I
4722 os-4722-10 OC Jove/adult dent  Pm2 sup 5,3 5,4 7,5 6,5 10,1 Vilars I
4162 os-4162-2 OC adult dent  Pm3 sup 8 7,8 Vilars I
4722 os-4722-11 OC Jove/adult dent  Pm3 sup 5,8 7,6 8,7 7,3 21,5 Vilars I
4162 os-4162-3 OC Jove/adult2 dent  Pm4 sup 9,6 6,3 Vilars I
4618 os-4618-183 OC adult dent  Pm4 sup 9,6 5,9 10,3 6,4 10,6 Vilars I
4721 os-4721-6 OC jove1 dent  D4 sup 12,4 8,9 Vilars I
4512 os-4512-3 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,9 10,5 Vilars Ia
4518 os-4518-2 OC Jove/adult dent  M1 sup 14 10,8 22,2 Vilars Ia
4522 os-4522-16 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,5 10,4 11,3 9,8 13,3 Vilars Ia
4518 os-4518-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,1 11,1 15,8 10,6 34,2 Vilars Ia
4434 os-4434-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,6 5,1 19,8 7,2 14,2 Vilars Ia
4512 os-4512-2 OC adult1 dent  M3 sup 15 10,3 Vilars Ia
4518 os-4518-3 OC Jove/adult dent  Pm4 sup 9,7 8 Vilars Ia
11500 os-11500-1 OC jove3 dent  M1 sup 14 11 Vilars Ib
4324 os-4324-2 OC jove3 dent  M2 sup 9,2 11,2 13,6 11,8 Vilars Ib
4224 os-4224-56 OC jove3 dent  M1 inf 10,9 5,8 13 6,9 21,4 Vilars II
4224 os-4224-57 OC jove3 dent  M1 inf 9,3 6,6 11,6 6,9 13,9 Vilars II
6020 os-6020-4 OC adult2 dent  M1 inf 8,5 6,3 9,4 6,7 6,6 Vilars II
6021 os-6021-10 OC jove dent  M1 inf 12,2 7 Vilars II
6030 os-6030-8 OC adult1 dent  M1 inf 11,4 7,7 11,4 Vilars II
6032 os-6032-6 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,6 Vilars II
6058 os-6058-4 OC Jove/adult2 dent  M1 inf 9,7 5,8 12,8 7,7 21,4 Vilars II
6375 os-6375-2 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 10,8 6,5 Vilars II
4174 os-4174-43 OC jove1 dent  M1 sup 13,1 8,7 Vilars II
4224 os-4224-50 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 8,6 11,6 11,9 11,3 17,1 Vilars II
4224 os-4224-51 OC jove2 dent  M1 sup 14,2 9 29,5 Vilars II
4567 os-4567-50 OC jove3 dent  M1 sup 11,5 12,3 17,2 12,4 33,6 Vilars II
6020 os-6020-16 OC Jove/adult dent  M1 sup 9 12 13 10,8 22,3 Vilars II
6020 os-6020-17 OC Jove/adult dent  M1 sup 9,2 11 12,4 10,9 19,3 Vilars II
6020 os-6020-18 OC jove dent  M1 sup 7,9 9,1 12,5 8,7 Vilars II
6030 os-6030-7 OC jove2 dent  M1 sup 7,7 9,4 12,7 10 20,1 Vilars II
6252 os-6252-7 OC jove dent  M1 sup 7,8 10,1 12,4 10,1 Vilars II
6255 os-6255-2 OC jove1 dent  M1 sup 13,3 9,7 Vilars II
4224 os-4224-6 OC Jove/adult dent  M2 inf 8,8 5,6 13,8 7,1 21,9 Vilars II
4224 os-4224-58 OC jove3 dent  M2 inf 13,7 7 Vilars II
6020 os-6020-5 OC adult2 dent  M2 inf 10,3 7,4 12 8,1 8,7 Vilars II
6021 os-6021-12 OC adult1 dent  M2 inf 11,5 7,2 14 7,9 16,9 Vilars II
6030 os-6030-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,1 5,8 12,2 7,7 17,3 Vilars II
11098 os-11098-3 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 13,7 7,5 Vilars II
4166 os-4166-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,6 11,4 14,9 10,1 30,5 Vilars II
4174 os-4174-18 OC adult2 dent  M2 sup 10,1 9,2 12,6 11,6 11,5 Vilars II
4224 os-4224-48 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 11,1 10,4 14,3 10,2 26,7 Vilars II
4224 os-4224-49 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 10,7 11,2 15,1 10,9 26,5 Vilars II
4567 os-4567-49 OC Jove/adult dent  M2 sup 9,1 9,5 13,4 9 29,1 Vilars II
4567 os-4567-51 OC jove3 dent  M2 sup 14,6 9,6 Vilars II
4567 os-4567-52 OC jove3 dent  M2 sup 15,8 9,4 Vilars II
4567 os-4567-53 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,5 10,6 16,8 11,6 30,3 Vilars II
6020 os-6020-13 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,4 11,7 14,9 11,1 28,3 Vilars II
6020 os-6020-14 OC Jove/adult dent  M2 sup 11,3 10,4 14,9 12,2 23,6 Vilars II
6020 os-6020-15 OC adult2 dent  M2 sup 9,6 11,9 11,5 13,3 8,6 Vilars II
6021 os-6021-5 OC adult1 dent  M2 sup 11,6 11,7 14,1 11,4 20,6 Vilars II
6252 os-6252-6 OC Jove/adult dent  M2 sup 12,3 12,9 Vilars II
11088 os-11088-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 11 9,4 14,4 9,8 Vilars II
11098 os-11098-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,5 10,6 Vilars II
4174 os-4174-42 OC Jove/adult dent  M3 inf 15 6,7 Vilars II
4207 os-4207-12 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,3 7,1 Vilars II
4209 os-4209-1 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 7,5 21,7 8 32,8 Vilars II
4224 os-4224-54 OC adult1 dent  M3 inf 21 5,9 21,2 7,9 23,7 Vilars II
4224 os-4224-55 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,9 7,1 Vilars II
4567 os-4567-47 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 18,6 5 19,7 7 35,4 Vilars II
6020 os-6020-6 OC adult1 dent  M3 inf 15,5 4,9 18,9 7,3 23,3 Vilars II
6020 os-6020-7 OC adult2 dent  M3 inf 16,5 7,4 20,8 8,3 18,2 Vilars II
6031 os-6031-2 OC adult1 dent  M3 inf 14,2 6,4 18,2 7,5 28,3 Vilars II
6031 os-6031-3 OC adult2 dent  M3 inf 20 7,4 Vilars II
6058 os-6058-2 OC adult1 dent  M3 inf 16,2 6,2 20 7,9 28,4 Vilars II
6210 os-6210-11 OC Jove/adult3 dent  M3 inf Vilars II
6264 os-6264-4 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,8 Vilars II
11036 os-11036-4 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 6 21,5 7,9 22,3 Vilars II
11098 os-11098-1 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,1 7,4 Vilars II
4174 os-4174-40 OC adult1 dent  M3 sup 21,3 11,3 16,2 10,3 30,6 Vilars II
4174 os-4174-41 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 9,1 16,3 15,8 Vilars II
4176 os-4176-1 OC Jove/adult dent  M3 sup 17,6 Vilars II
4204 os-4204-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 13,6 9 Vilars II
4224 os-4224-7 OC Jove/adult dent  M3 sup 15,8 10,3 Vilars II
4224 os-4224-47 OC adult1 dent  M3 sup 19,3 12,7 16,9 11,5 34,6 Vilars II
5018 os-5018-9 OC adult1 dent  M3 sup 11,9 10,5 16,2 11,1 22,7 Vilars II
6019 os-6019-4 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 17,6 11,3 24,8 Vilars II
6019 os-6019-5 OC adult2 dent  M3 sup 16,1 10,4 17,8 11,7 13,5 Vilars II
6019 os-6019-6 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 10,4 18,4 10,9 33,6 Vilars II
6020 os-6020-12 OC adult1 dent  M3 sup 15 11,8 17,1 11,5 25,6 Vilars II
6021 os-6021-7 OC adult2 dent  M3 sup 17,1 11,4 26,7 Vilars II
6030 os-6030-4 OC adult1 dent  M3 sup 14,7 8,2 17,1 10,9 23,4 Vilars II
6030 os-6030-5 OC adult1 dent  M3 sup 15,8 11,2 18,5 12,5 25,3 Vilars II
6031 os-6031-6 OC adult2 dent  M3 sup 16,4 10,9 Vilars II
6080 os-6080-4 OC adult3 dent  M3 sup 18,6 10,7 17,3 11,1 27,4 Vilars II
6252 os-6252-4 OC adult3 dent  M3 sup 15,2 9 17 11 9,8 Vilars II
6272 os-6272-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,9 16,8 11 33,9 Vilars II
6020 os-6020-9 OC indet.. dent  Pm2 inf 4,4 3,1 5,2 4,5 7,1 Vilars II
4210 os-4210-2 OC adult dent  Pm2 sup 6,6 7,1 7 7,3 8,4 Vilars II
4207 os-4207-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,5 6,6 8,3 9,5 19,2 Vilars II
5038 os-5038-15 OC indet.. dent  Pm3 sup 5,8 7,1 8,4 6,6 16,7 Vilars II
6020 os-6020-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,2 7,7 8 7,9 14,6 Vilars II
6020 os-6020-22 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,2 7,4 8,2 7,7 15,6 Vilars II
4224 os-4224-52 OC adult2 dent  Pm4 sup 8,5 7,8 Vilars II
4224 os-4224-53 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,8 9,1 9,8 7,7 Vilars II
6020 os-6020-23 OC adult2 dent  Pm4 sup 5,2 7,9 7,5 8,8 14,5 Vilars II
6021 os-6021-4 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,3 7,2 7,8 8,4 19,2 Vilars II
4216 os-4216-11 OC adult1 dent  M1 inf 9,3 6,2 9,6 7 6,4 Vilars IIa
6284 os-6284-2 OC indet.. dent  M1 inf 8,5 5,6 Vilars IIa
10010 os-10010-30 OC Jove/adult dent  M1 inf 12,5 7,1 Vilars IIa
4216 os-4216-6 OC jove dent  M1 sup 9,1 11,2 11,5 27,4 Vilars IIa
6107 os-6107-8 OC jove dent  M1 sup 10,1 10,4 13,7 9,7 26,9 Vilars IIa
6107 os-6107-9 OC jove dent  M1 sup 10,3 12,6 15,2 12 30,2 Vilars IIa
6107 os-6107-20 OC adult1 dent  M1 sup 9,7 8,7 13,1 10,5 16,3 Vilars IIa
6282 os-6282-2 OC jove dent  M1 sup 8,5 11,3 13,6 9,6 26,4 Vilars IIa
10010 os-10010-27 OC Jove/adult dent  M1 sup 11,5 10,9 15,2 10,7 Vilars IIa
10010 os-10010-28 OC jove dent  M1 sup 10 9,4 13,7 10,2 23,2 Vilars IIa
10010 os-10010-29 OC jove dent  M1 sup 9,5 11,9 14,1 10,7 25,3 Vilars IIa
11045 os-11045-3 OC jove3 dent  M1 sup 9,6 13,2 11,2 23,1 Vilars IIa
4216 os-4216-7 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,4 9,6 14 10,6 26,2 Vilars IIa
6107 os-6107-18 OC jove3 dent  M2 sup 10,3 11,5 13,9 8,6 36,6 Vilars IIa
6282 os-6282-1 OC adult1 dent  M2 sup 10,2 10,8 14,5 11 22,8 Vilars IIa
10010 os-10010-26 OC jove3 dent  M2 sup 11,7 12,6 16,9 10,2 35,1 Vilars IIa
6286 os-6286-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,7 6,8 21,2 8,3 23,8 Vilars IIa
6081 os-6081-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,2 10,1 Vilars IIa
6107 os-6107-13 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 11,8 15,3 10,2 29,9 Vilars IIa
6107 os-6107-14 OC adult1 dent  M3 sup 21 12,9 18,5 12,2 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-15 OC adult1 dent  M3 sup 19,1 12,8 16,8 10,1 35,5 Vilars IIa
6107 os-6107-16 OC adult1 dent  M3 sup 18,9 11,8 17 11,2 30,6 Vilars IIa
6107 os-6107-17 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 10,3 18 12,5 25,9 Vilars IIa
6107 os-6107-21 OC adult2 dent  M3 sup 17,5 10,6 17,6 10,9 25,3 Vilars IIa
6107 os-6107-22 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,7 9 Vilars IIa
6412 os-6412-4 OC adult1 dent  M3 sup 17,6 10,2 16,5 10,9 25,7 Vilars IIa
10010 os-10010-25 OC adult1 dent  M3 sup 17,8 11,2 28,9 Vilars IIa
11494 os-11494-5 OC Jove/adult3 dent  Pm2 sup 8,8 9,9 9,2 8,1 22,7 Vilars IIa
6047 os-6047-8 OC adult3 dent  M sup 7,8 9,7 3,9 Vilars IIb
6210 os-6210-44 OC adult1 dent  M sup 13,3 9,3 Vilars IIb
6210 os-6210-45 OC adult1 dent  M sup 15,2 11,4 Vilars IIb
6236 os-6236-3 OC Jove/adult dent  M sup 8,5 8,7 13,5 10,1 26,3 Vilars IIb
6238 os-6238-9 OC Jove/adult dent  M sup 14,6 8,7 Vilars IIb
6047 os-6047-11 OC adult1 dent  M1 inf 8,5 5,5 10,9 Vilars IIb
6210 os-6210-12 OC jove2 dent  M1 inf 10,6 6,5 13,2 7,5 23,9 Vilars IIb
6210 os-6210-13 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 11,7 6,7 15,4 Vilars IIb
6210 os-6210-14 OC adult1 dent  M1 inf 8,4 6,5 10,6 7,3 9,7 Vilars IIb
6210 os-6210-15 OC jove3 dent  M1 inf 8,5 5,8 11,7 6,4 16,6 Vilars IIb
6238 os-6238-7 OC jove2 dent  M1 inf 13,5 6,3 Vilars IIb
6349 os-6349-12 OC jove3 dent  M1 inf 10 7 15 7,1 28,8 Vilars IIb
6349 os-6349-13 OC jove3 dent  M1 inf 15,3 7,8 Vilars IIb
6372 os-6372-8 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,4 Vilars IIb
11276 os-11276-4 OC jove dent  M1 inf 12,4 7,4 Vilars IIb
11276 os-11276-5 OC jove dent  M1 inf 11,2 6,6 Vilars IIb
11280 os-11280-2 OC jove3 dent  M1 inf 9,1 7,1 13,2 7,8 18,6 Vilars IIb
11588 os-11588-10 OC jove1 dent  M1 inf 15,2 5,5 Vilars IIb
6045 os-6045-3 OC jove1 dent  M1 sup 12,3 9,5 23,8 Vilars IIb
6045 os-6045-4 OC jove3 dent  M1 sup 8,3 9,7 13 9,1 21,4 Vilars IIb
6047 os-6047-4 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 11,5 11 11,5 14,1 Vilars IIb
6047 os-6047-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 6,2 8,1 10,7 9,9 16,8 Vilars IIb
6067 os-6067-3 OC jove2 dent  M1 sup 8,2 9,8 13,4 9,7 26,1 Vilars IIb
6170 os-6170-6 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 7,6 9 10,8 9,5 18,1 Vilars IIb
6210 os-6210-27 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 10 12,3 13,4 11,2 23,1 Vilars IIb
6210 os-6210-28 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,5 10,4 Vilars IIb
6210 os-6210-29 OC adult1 dent  M1 sup 8,1 9,9 9,6 11,6 10,6 Vilars IIb
6210 os-6210-30 OC jove2 dent  M1 sup 9,7 9,6 12,5 8,7 28,1 Vilars IIb
6210 os-6210-31 OC adult1 dent  M1 sup 7,8 10,2 10,9 10,9 9,5 Vilars IIb
6236 os-6236-2 OC jove3 dent  M1 sup 10,1 9,1 13,8 9,7 27 Vilars IIb
6415 os-6415-2 OC jove2 dent  M1 sup 8,4 13,1 9,2 Vilars IIb
11203 os-11203-6 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 9,8 17,7 Vilars IIb
11286 os-11286-10 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,2 10,9 11,3 10,7 12,6 Vilars IIb
11287 os-11287-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 12 11,7 11,2 19,3 Vilars IIb
11583 os-11583-1 OC jove dent  M1 sup 8,3 9,9 12,7 10,2 20,2 Vilars IIb
11588 os-11588-11 OC jove dent  M1 sup 10,7 10,3 15,5 10,4 28,5 Vilars IIb
6046 os-6046-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 9,7 7,3 12,3 7,4 19,8 Vilars IIb
6047 os-6047-12 OC Jove/adult dent  M2 inf 14 7,2 32,5 Vilars IIb
6210 os-6210-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,8 7,8 13,5 7,8 20,3 Vilars IIb
6210 os-6210-10 OC adult1 dent  M2 inf 10,9 7,2 13,4 7,4 19,4 Vilars IIb
11280 os-11280-3 OC jove3 dent  M2 inf 15,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-4 OC adult1 dent  M2 sup 10,7 9,6 13,3 11,3 Vilars IIb
6104 os-6104-3 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 12,2 9,4 15,4 10,4 25,6 Vilars IIb
6170 os-6170-5 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 7,2 9,5 13,1 9,7 25,1 Vilars IIb
6210 os-6210-24 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 17,2 34,5 Vilars IIb
6210 os-6210-26 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,9 11,9 14,7 10,9 25,6 Vilars IIb
6241 os-6241-3 OC Jove/adult1 dent  M2 sup 9,5 9,4 13,8 9,1 28,5 Vilars IIb
6372 os-6372-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,6 10,8 14,3 11,1 Vilars IIb
11094 os-11094-2 OC Jove/adult dent  M2 sup 13 12,8 16,6 13,3 36,4 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
7053 os-7053-32 OC jove3 dent  M2 inf 15,5 Vilars III
7071 os-7071-2 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 15,6 7,9 Vilars III
7072 os-7072-18 OC jove3 dent  M2 inf 11,7 6,7 16,8 7,1 36,8 Vilars III
7078 os-7078-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 15,9 7,9 Vilars III
7086 os-7086-14 OC Jove/adult2 dent  M2 inf 13,8 6,8 Vilars III
6057 os-6057-2 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 19,2 6,9 Vilars III
7053 os-7053-30 OC adult2 dent  M3 inf 19,8 6,6 20,8 8 26,6 Vilars III
7053 os-7053-31 OC adult1 dent  M3 inf 21,3 6,3 22,8 8,5 26,4 Vilars III
7056 os-7056-19 OC adult2 dent  M3 inf 15,2 6,1 19,3 7,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-39 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,4 6,6 18,1 38 Vilars III
7071 os-7071-3 OC Jove/adult dent  M3 inf 18,3 7,5 Vilars III
7071 os-7071-62 OC adult2 dent  M3 inf 19,1 6,9 20,4 7,7 25,9 Vilars III
7071 os-7071-69 OC adult1 dent  M3 inf 20,8 6,4 20,2 7,2 31,7 Vilars III
7071 os-7071-70 OC adult1 dent  M3 inf 18,8 20,8 7,8 24,2 Vilars III
7076 os-7076-14 OC Jove/adult dent  M3 inf 19,7 7,3 Vilars III
7076 os-7076-15 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,4 7 Vilars III
7078 os-7078-44 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 7,2 7,2 42,3 Vilars III
6048 os-6048-6 OC adult1 dent  M3 sup 20,5 11,1 19,4 11,7 30,2 Vilars III
7052 os-7052-22 OC adult3 dent  M3 sup 17,2 10,8 Vilars III
7053 os-7053-27 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 10 14,4 9,6 31,3 Vilars III
7059 os-7059-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,2 12,3 16,2 10,1 Vilars III
7060 os-7060-10 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 11,3 18,6 11,9 28,4 Vilars III
7071 os-7071-63 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,6 9,9 Vilars III
7073 os-7073-11 OC adult2 dent  M3 sup 23,9 12,7 21,2 12,1 26 Vilars III
7076 os-7076-16 OC Jove/adult3 dent  Pm4 inf 8 5,1 11 5,9 17,6 Vilars III
7086 os-7086-11 OC jove dent  Pm4 inf 10,3 5,7 Vilars III
11581 os-11581-26 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,1 5 7,9 7 8 Vilars 0
11581 os-11581-27 OVAR adult1 dent  Pm3 inf 5,4 5 7 5,5 6,7 Vilars 1
11514 os-11514-12 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 6,4 3,9 7,9 6,2 9,9 Vilars I
4518 os-4518-6 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7,6 5,2 7,9 5,9 6,7 Vilars Ia
6019 os-6019-3 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 8,3 6,5 10,7 6,3 18,3 Vilars II
6020 os-6020-8 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,1 5,6 8,8 6,5 8,7 Vilars II
6031 os-6031-5 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 8,9 6,6 10,5 6,9 16,3 Vilars II
6080 os-6080-5 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7 4,9 8,4 5,8 9,9 Vilars II
6254 os-6254-9 OVAR adult2 dent  Pm2 sup 6,7 6,3 Vilars IIb
6052 os-6052-5 OVAR indet.. dent  Pm3 inf 5,7 4,5 8,1 5,3 8,9 Vilars IIb
6254 os-6254-8 OVAR adult2 dent  Pm3 inf 7,9 6,2 Vilars IIb
6349 os-6349-14 OVAR Jove/adult3 dent  Pm3 sup 5,6 5,2 8,8 5,8 16,1 Vilars IIb
6047 os-6047-16 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,3 5,3 9,3 6,4 13,9 Vilars IIb
6210 os-6210-18 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,4 4,6 8,9 6,3 15,4 Vilars IIb
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UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
4324 os-4324-4 CAHI jove1 dent  M1 inf 9,6 7,3 13,7 7,2 26,1 Vilars Ib
4204 os-4204-23 CAHI Jove/adult dent  M1 inf 11,8 7,2 13 8,1 10,2 Vilars II
6210 os-6210-5 CAHI adult1 dent  M3 inf 17,9 7,5 22,3 7,8 Vilars IIb
6210 os-6210-8 CAHI Jove/adult3 dent  M3 inf 22,9 7,4 Vilars IIb
6046 os-6046-6 CAHI adult dent  Pm3 inf 6,5 5 Vilars IIb
6239 os-6239-9 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 7,8 5,3 Vilars IIb
11296 os-11296-18 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 6,2 4,7 7,1 5,6 6,2 Vilars IIb
6046 os-6046-3 CAHI Jove/adult3 dent  Pm4 inf 9,8 5,6 Vilars IIb
6210 os-6210-17 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7,5 6,4 9,6 6,1 14,3 Vilars IIb
6349 os-6349-15 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 8 5,2 10,1 5,5 Vilars IIb
11263 os-11263-1 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7 4,7 9,6 6,4 Vilars IIb
6371 os-6371-2 CAHI jove3 dent  D4 inf 12,6 6,1 14,8 6,5 4,1 Vilars IIb
7071 os-7071-67 CAHI Jove/adult dent  Pm2 inf 6,7 5,9 Vilars III
7071 os-7071-38 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 5,1 4,2 8,2 4,9 11,5 Vilars III
7071 os-7071-68 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 8 6,3 Vilars III
4675 os-4675-2 OC jove dent  M sup 15,3 8,9 Vilars 0
5027 os-5027-3 OC jove1 dent  M1 inf 13,9 5,8 Vilars 0
4465 os-4465-1 OC jove2 dent  M1 sup 7,5 9,6 12,2 8,6 22,8 Vilars 0
4533 os-4533-1 OC adult3 dent  M2 sup 12 13,1 6 Vilars 0
4675 os-4675-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,4 5,7 20,1 7,6 13,4 Vilars 0
4326 os-4326-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 17,5 10,5 Vilars 0
11581 os-11581-138 OC adult1 dent  Pm2 sup 5,5 5,2 7,9 6,7 11,7 Vilars 0
11581 os-11581-139 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,1 6,9 8 8,2 11,9 Vilars 1
11250 os-11250-1 OC Jove/adult dent  M ind 16,1 7 Vilars I
11103 os-11103-4 OC jove dent  M1 inf 12,2 6,6 Vilars I
11248 os-11248-3 OC jove1 dent  M1 inf 13 6,8 Vilars I
4508 os-4508-103 OC adult1 dent  M1 sup 11,6 11,2 10,1 Vilars I
4642 os-4642-31 OC jove dent  M1 sup 6,3 8,4 11,5 8,8 20 Vilars I
4720 os-4720-7 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 12 11,8 14,3 10,9 22,1 Vilars I
4721 os-4721-7 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 10,3 21,2 Vilars I
11248 os-11248-5 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 12,8 11,3 Vilars I
4162 os-4162-1 OC adult1 dent  M2 inf 11,2 7,4 13,9 7,9 17,3 Vilars I
4618 os-4618-18 OC jove3 dent  M2 inf 18,8 7,6 Vilars I
4720 os-4720-6 OC adult3 dent  M3 inf 19 6,2 19,7 7,4 10 Vilars I
4722 os-4722-7 OC adult1 dent  M3 inf 16,7 5,9 19,6 7,3 Vilars I
4618 os-4618-57 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18,1 9,9 16,2 10,3 31 Vilars I
4618 os-4618-118 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14,4 6,8 Vilars I
4631 os-4631-3 OC adult dent  M3 sup 11,8 10,3 14,9 11,2 25,4 Vilars I
4722 os-4722-8 OC adult2 dent  M3 sup 12,5 8,8 15,2 10,5 13,9 Vilars I
4722 os-4722-9 OC adult1 dent  M3 sup 15,9 9,9 21,5 Vilars I
4723 os-4723-1 OC adult1 dent  M3 sup 18,4 11,5 25 Vilars I
11248 os-11248-2 OC adult1 dent  M3 sup 17,2 10,9 Vilars I
11514 os-11514-9 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,1 11,3 Vilars I
4618 os-4618-181 OC adult dent  Pm2 sup 6,1 6,8 7,3 7,2 12,4 Vilars I
4722 os-4722-10 OC Jove/adult dent  Pm2 sup 5,3 5,4 7,5 6,5 10,1 Vilars I
4162 os-4162-2 OC adult dent  Pm3 sup 8 7,8 Vilars I
4722 os-4722-11 OC Jove/adult dent  Pm3 sup 5,8 7,6 8,7 7,3 21,5 Vilars I
4162 os-4162-3 OC Jove/adult2 dent  Pm4 sup 9,6 6,3 Vilars I
4618 os-4618-183 OC adult dent  Pm4 sup 9,6 5,9 10,3 6,4 10,6 Vilars I
4721 os-4721-6 OC jove1 dent  D4 sup 12,4 8,9 Vilars I
4512 os-4512-3 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,9 10,5 Vilars Ia
4518 os-4518-2 OC Jove/adult dent  M1 sup 14 10,8 22,2 Vilars Ia
4522 os-4522-16 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,5 10,4 11,3 9,8 13,3 Vilars Ia
4518 os-4518-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,1 11,1 15,8 10,6 34,2 Vilars Ia
4434 os-4434-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,6 5,1 19,8 7,2 14,2 Vilars Ia
4512 os-4512-2 OC adult1 dent  M3 sup 15 10,3 Vilars Ia
4518 os-4518-3 OC Jove/adult dent  Pm4 sup 9,7 8 Vilars Ia
11500 os-11500-1 OC jove3 dent  M1 sup 14 11 Vilars Ib
4324 os-4324-2 OC jove3 dent  M2 sup 9,2 11,2 13,6 11,8 Vilars Ib
4224 os-4224-56 OC jove3 dent  M1 inf 10,9 5,8 13 6,9 21,4 Vilars II
4224 os-4224-57 OC jove3 dent  M1 inf 9,3 6,6 11,6 6,9 13,9 Vilars II
6020 os-6020-4 OC adult2 dent  M1 inf 8,5 6,3 9,4 6,7 6,6 Vilars II
6021 os-6021-10 OC jove dent  M1 inf 12,2 7 Vilars II
6030 os-6030-8 OC adult1 dent  M1 inf 11,4 7,7 11,4 Vilars II
6032 os-6032-6 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,6 Vilars II
6058 os-6058-4 OC Jove/adult2 dent  M1 inf 9,7 5,8 12,8 7,7 21,4 Vilars II
6375 os-6375-2 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 10,8 6,5 Vilars II
4174 os-4174-43 OC jove1 dent  M1 sup 13,1 8,7 Vilars II
4224 os-4224-50 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 8,6 11,6 11,9 11,3 17,1 Vilars II
4224 os-4224-51 OC jove2 dent  M1 sup 14,2 9 29,5 Vilars II
4567 os-4567-50 OC jove3 dent  M1 sup 11,5 12,3 17,2 12,4 33,6 Vilars II
6020 os-6020-16 OC Jove/adult dent  M1 sup 9 12 13 10,8 22,3 Vilars II
6020 os-6020-17 OC Jove/adult dent  M1 sup 9,2 11 12,4 10,9 19,3 Vilars II
6020 os-6020-18 OC jove dent  M1 sup 7,9 9,1 12,5 8,7 Vilars II
6030 os-6030-7 OC jove2 dent  M1 sup 7,7 9,4 12,7 10 20,1 Vilars II
6252 os-6252-7 OC jove dent  M1 sup 7,8 10,1 12,4 10,1 Vilars II
6255 os-6255-2 OC jove1 dent  M1 sup 13,3 9,7 Vilars II
4224 os-4224-6 OC Jove/adult dent  M2 inf 8,8 5,6 13,8 7,1 21,9 Vilars II
4224 os-4224-58 OC jove3 dent  M2 inf 13,7 7 Vilars II
6020 os-6020-5 OC adult2 dent  M2 inf 10,3 7,4 12 8,1 8,7 Vilars II
6021 os-6021-12 OC adult1 dent  M2 inf 11,5 7,2 14 7,9 16,9 Vilars II
6030 os-6030-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,1 5,8 12,2 7,7 17,3 Vilars II
11098 os-11098-3 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 13,7 7,5 Vilars II
4166 os-4166-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,6 11,4 14,9 10,1 30,5 Vilars II
4174 os-4174-18 OC adult2 dent  M2 sup 10,1 9,2 12,6 11,6 11,5 Vilars II
4224 os-4224-48 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 11,1 10,4 14,3 10,2 26,7 Vilars II
4224 os-4224-49 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 10,7 11,2 15,1 10,9 26,5 Vilars II
4567 os-4567-49 OC Jove/adult dent  M2 sup 9,1 9,5 13,4 9 29,1 Vilars II
4567 os-4567-51 OC jove3 dent  M2 sup 14,6 9,6 Vilars II
4567 os-4567-52 OC jove3 dent  M2 sup 15,8 9,4 Vilars II
4567 os-4567-53 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,5 10,6 16,8 11,6 30,3 Vilars II
6020 os-6020-13 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,4 11,7 14,9 11,1 28,3 Vilars II
6020 os-6020-14 OC Jove/adult dent  M2 sup 11,3 10,4 14,9 12,2 23,6 Vilars II
6020 os-6020-15 OC adult2 dent  M2 sup 9,6 11,9 11,5 13,3 8,6 Vilars II
6021 os-6021-5 OC adult1 dent  M2 sup 11,6 11,7 14,1 11,4 20,6 Vilars II
6252 os-6252-6 OC Jove/adult dent  M2 sup 12,3 12,9 Vilars II
11088 os-11088-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 11 9,4 14,4 9,8 Vilars II
11098 os-11098-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,5 10,6 Vilars II
4174 os-4174-42 OC Jove/adult dent  M3 inf 15 6,7 Vilars II
4207 os-4207-12 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,3 7,1 Vilars II
4209 os-4209-1 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 7,5 21,7 8 32,8 Vilars II
4224 os-4224-54 OC adult1 dent  M3 inf 21 5,9 21,2 7,9 23,7 Vilars II
4224 os-4224-55 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,9 7,1 Vilars II
4567 os-4567-47 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 18,6 5 19,7 7 35,4 Vilars II
6020 os-6020-6 OC adult1 dent  M3 inf 15,5 4,9 18,9 7,3 23,3 Vilars II
6020 os-6020-7 OC adult2 dent  M3 inf 16,5 7,4 20,8 8,3 18,2 Vilars II
6031 os-6031-2 OC adult1 dent  M3 inf 14,2 6,4 18,2 7,5 28,3 Vilars II
6031 os-6031-3 OC adult2 dent  M3 inf 20 7,4 Vilars II
6058 os-6058-2 OC adult1 dent  M3 inf 16,2 6,2 20 7,9 28,4 Vilars II
6210 os-6210-11 OC Jove/adult3 dent  M3 inf Vilars II
6264 os-6264-4 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,8 Vilars II
11036 os-11036-4 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 6 21,5 7,9 22,3 Vilars II
11098 os-11098-1 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,1 7,4 Vilars II
4174 os-4174-40 OC adult1 dent  M3 sup 21,3 11,3 16,2 10,3 30,6 Vilars II
4174 os-4174-41 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 9,1 16,3 15,8 Vilars II
4176 os-4176-1 OC Jove/adult dent  M3 sup 17,6 Vilars II
4204 os-4204-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 13,6 9 Vilars II
4224 os-4224-7 OC Jove/adult dent  M3 sup 15,8 10,3 Vilars II
4224 os-4224-47 OC adult1 dent  M3 sup 19,3 12,7 16,9 11,5 34,6 Vilars II
5018 os-5018-9 OC adult1 dent  M3 sup 11,9 10,5 16,2 11,1 22,7 Vilars II
6019 os-6019-4 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 17,6 11,3 24,8 Vilars II
6019 os-6019-5 OC adult2 dent  M3 sup 16,1 10,4 17,8 11,7 13,5 Vilars II
6019 os-6019-6 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 10,4 18,4 10,9 33,6 Vilars II
6020 os-6020-12 OC adult1 dent  M3 sup 15 11,8 17,1 11,5 25,6 Vilars II
6021 os-6021-7 OC adult2 dent  M3 sup 17,1 11,4 26,7 Vilars II
6030 os-6030-4 OC adult1 dent  M3 sup 14,7 8,2 17,1 10,9 23,4 Vilars II
6030 os-6030-5 OC adult1 dent  M3 sup 15,8 11,2 18,5 12,5 25,3 Vilars II
6031 os-6031-6 OC adult2 dent  M3 sup 16,4 10,9 Vilars II
6080 os-6080-4 OC adult3 dent  M3 sup 18,6 10,7 17,3 11,1 27,4 Vilars II
6252 os-6252-4 OC adult3 dent  M3 sup 15,2 9 17 11 9,8 Vilars II
6272 os-6272-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,9 16,8 11 33,9 Vilars II
6020 os-6020-9 OC indet.. dent  Pm2 inf 4,4 3,1 5,2 4,5 7,1 Vilars II
4210 os-4210-2 OC adult dent  Pm2 sup 6,6 7,1 7 7,3 8,4 Vilars II
4207 os-4207-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,5 6,6 8,3 9,5 19,2 Vilars II
5038 os-5038-15 OC indet.. dent  Pm3 sup 5,8 7,1 8,4 6,6 16,7 Vilars II
6020 os-6020-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,2 7,7 8 7,9 14,6 Vilars II
6020 os-6020-22 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,2 7,4 8,2 7,7 15,6 Vilars II
4224 os-4224-52 OC adult2 dent  Pm4 sup 8,5 7,8 Vilars II
4224 os-4224-53 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,8 9,1 9,8 7,7 Vilars II
6020 os-6020-23 OC adult2 dent  Pm4 sup 5,2 7,9 7,5 8,8 14,5 Vilars II
6021 os-6021-4 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,3 7,2 7,8 8,4 19,2 Vilars II
4216 os-4216-11 OC adult1 dent  M1 inf 9,3 6,2 9,6 7 6,4 Vilars IIa
6284 os-6284-2 OC indet.. dent  M1 inf 8,5 5,6 Vilars IIa
10010 os-10010-30 OC Jove/adult dent  M1 inf 12,5 7,1 Vilars IIa
4216 os-4216-6 OC jove dent  M1 sup 9,1 11,2 11,5 27,4 Vilars IIa
6107 os-6107-8 OC jove dent  M1 sup 10,1 10,4 13,7 9,7 26,9 Vilars IIa
6107 os-6107-9 OC jove dent  M1 sup 10,3 12,6 15,2 12 30,2 Vilars IIa
6107 os-6107-20 OC adult1 dent  M1 sup 9,7 8,7 13,1 10,5 16,3 Vilars IIa
6282 os-6282-2 OC jove dent  M1 sup 8,5 11,3 13,6 9,6 26,4 Vilars IIa
10010 os-10010-27 OC Jove/adult dent  M1 sup 11,5 10,9 15,2 10,7 Vilars IIa
10010 os-10010-28 OC jove dent  M1 sup 10 9,4 13,7 10,2 23,2 Vilars IIa
10010 os-10010-29 OC jove dent  M1 sup 9,5 11,9 14,1 10,7 25,3 Vilars IIa
11045 os-11045-3 OC jove3 dent  M1 sup 9,6 13,2 11,2 23,1 Vilars IIa
4216 os-4216-7 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,4 9,6 14 10,6 26,2 Vilars IIa
6107 os-6107-18 OC jove3 dent  M2 sup 10,3 11,5 13,9 8,6 36,6 Vilars IIa
6282 os-6282-1 OC adult1 dent  M2 sup 10,2 10,8 14,5 11 22,8 Vilars IIa
10010 os-10010-26 OC jove3 dent  M2 sup 11,7 12,6 16,9 10,2 35,1 Vilars IIa
6286 os-6286-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,7 6,8 21,2 8,3 23,8 Vilars IIa
6081 os-6081-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,2 10,1 Vilars IIa
6107 os-6107-13 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 11,8 15,3 10,2 29,9 Vilars IIa
6107 os-6107-14 OC adult1 dent  M3 sup 21 12,9 18,5 12,2 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-15 OC adult1 dent  M3 sup 19,1 12,8 16,8 10,1 35,5 Vilars IIa
6107 os-6107-16 OC adult1 dent  M3 sup 18,9 11,8 17 11,2 30,6 Vilars IIa
6107 os-6107-17 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 10,3 18 12,5 25,9 Vilars IIa
6107 os-6107-21 OC adult2 dent  M3 sup 17,5 10,6 17,6 10,9 25,3 Vilars IIa
6107 os-6107-22 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,7 9 Vilars IIa
6412 os-6412-4 OC adult1 dent  M3 sup 17,6 10,2 16,5 10,9 25,7 Vilars IIa
10010 os-10010-25 OC adult1 dent  M3 sup 17,8 11,2 28,9 Vilars IIa
11494 os-11494-5 OC Jove/adult3 dent  Pm2 sup 8,8 9,9 9,2 8,1 22,7 Vilars IIa
6047 os-6047-8 OC adult3 dent  M sup 7,8 9,7 3,9 Vilars IIb
6210 os-6210-44 OC adult1 dent  M sup 13,3 9,3 Vilars IIb
6210 os-6210-45 OC adult1 dent  M sup 15,2 11,4 Vilars IIb
6236 os-6236-3 OC Jove/adult dent  M sup 8,5 8,7 13,5 10,1 26,3 Vilars IIb
6238 os-6238-9 OC Jove/adult dent  M sup 14,6 8,7 Vilars IIb
6047 os-6047-11 OC adult1 dent  M1 inf 8,5 5,5 10,9 Vilars IIb
6210 os-6210-12 OC jove2 dent  M1 inf 10,6 6,5 13,2 7,5 23,9 Vilars IIb
6210 os-6210-13 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 11,7 6,7 15,4 Vilars IIb
6210 os-6210-14 OC adult1 dent  M1 inf 8,4 6,5 10,6 7,3 9,7 Vilars IIb
6210 os-6210-15 OC jove3 dent  M1 inf 8,5 5,8 11,7 6,4 16,6 Vilars IIb
6238 os-6238-7 OC jove2 dent  M1 inf 13,5 6,3 Vilars IIb
6349 os-6349-12 OC jove3 dent  M1 inf 10 7 15 7,1 28,8 Vilars IIb
6349 os-6349-13 OC jove3 dent  M1 inf 15,3 7,8 Vilars IIb
6372 os-6372-8 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,4 Vilars IIb
11276 os-11276-4 OC jove dent  M1 inf 12,4 7,4 Vilars IIb
11276 os-11276-5 OC jove dent  M1 inf 11,2 6,6 Vilars IIb
11280 os-11280-2 OC jove3 dent  M1 inf 9,1 7,1 13,2 7,8 18,6 Vilars IIb
11588 os-11588-10 OC jove1 dent  M1 inf 15,2 5,5 Vilars IIb
6045 os-6045-3 OC jove1 dent  M1 sup 12,3 9,5 23,8 Vilars IIb
6045 os-6045-4 OC jove3 dent  M1 sup 8,3 9,7 13 9,1 21,4 Vilars IIb
6047 os-6047-4 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 11,5 11 11,5 14,1 Vilars IIb
6047 os-6047-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 6,2 8,1 10,7 9,9 16,8 Vilars IIb
6067 os-6067-3 OC jove2 dent  M1 sup 8,2 9,8 13,4 9,7 26,1 Vilars IIb
6170 os-6170-6 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 7,6 9 10,8 9,5 18,1 Vilars IIb
6210 os-6210-27 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 10 12,3 13,4 11,2 23,1 Vilars IIb
6210 os-6210-28 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,5 10,4 Vilars IIb
6210 os-6210-29 OC adult1 dent  M1 sup 8,1 9,9 9,6 11,6 10,6 Vilars IIb
6210 os-6210-30 OC jove2 dent  M1 sup 9,7 9,6 12,5 8,7 28,1 Vilars IIb
6210 os-6210-31 OC adult1 dent  M1 sup 7,8 10,2 10,9 10,9 9,5 Vilars IIb
6236 os-6236-2 OC jove3 dent  M1 sup 10,1 9,1 13,8 9,7 27 Vilars IIb
6415 os-6415-2 OC jove2 dent  M1 sup 8,4 13,1 9,2 Vilars IIb
11203 os-11203-6 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 9,8 17,7 Vilars IIb
11286 os-11286-10 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,2 10,9 11,3 10,7 12,6 Vilars IIb
11287 os-11287-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 12 11,7 11,2 19,3 Vilars IIb
11583 os-11583-1 OC jove dent  M1 sup 8,3 9,9 12,7 10,2 20,2 Vilars IIb
11588 os-11588-11 OC jove dent  M1 sup 10,7 10,3 15,5 10,4 28,5 Vilars IIb
6046 os-6046-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 9,7 7,3 12,3 7,4 19,8 Vilars IIb
6047 os-6047-12 OC Jove/adult dent  M2 inf 14 7,2 32,5 Vilars IIb
6210 os-6210-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,8 7,8 13,5 7,8 20,3 Vilars IIb
6210 os-6210-10 OC adult1 dent  M2 inf 10,9 7,2 13,4 7,4 19,4 Vilars IIb
11280 os-11280-3 OC jove3 dent  M2 inf 15,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-4 OC adult1 dent  M2 sup 10,7 9,6 13,3 11,3 Vilars IIb
6104 os-6104-3 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 12,2 9,4 15,4 10,4 25,6 Vilars IIb
6170 os-6170-5 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 7,2 9,5 13,1 9,7 25,1 Vilars IIb
6210 os-6210-24 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 17,2 34,5 Vilars IIb
6210 os-6210-26 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,9 11,9 14,7 10,9 25,6 Vilars IIb
6241 os-6241-3 OC Jove/adult1 dent  M2 sup 9,5 9,4 13,8 9,1 28,5 Vilars IIb
6372 os-6372-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,6 10,8 14,3 11,1 Vilars IIb
11094 os-11094-2 OC Jove/adult dent  M2 sup 13 12,8 16,6 13,3 36,4 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
7053 os-7053-32 OC jove3 dent  M2 inf 15,5 Vilars III
7071 os-7071-2 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 15,6 7,9 Vilars III
7072 os-7072-18 OC jove3 dent  M2 inf 11,7 6,7 16,8 7,1 36,8 Vilars III
7078 os-7078-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 15,9 7,9 Vilars III
7086 os-7086-14 OC Jove/adult2 dent  M2 inf 13,8 6,8 Vilars III
6057 os-6057-2 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 19,2 6,9 Vilars III
7053 os-7053-30 OC adult2 dent  M3 inf 19,8 6,6 20,8 8 26,6 Vilars III
7053 os-7053-31 OC adult1 dent  M3 inf 21,3 6,3 22,8 8,5 26,4 Vilars III
7056 os-7056-19 OC adult2 dent  M3 inf 15,2 6,1 19,3 7,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-39 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,4 6,6 18,1 38 Vilars III
7071 os-7071-3 OC Jove/adult dent  M3 inf 18,3 7,5 Vilars III
7071 os-7071-62 OC adult2 dent  M3 inf 19,1 6,9 20,4 7,7 25,9 Vilars III
7071 os-7071-69 OC adult1 dent  M3 inf 20,8 6,4 20,2 7,2 31,7 Vilars III
7071 os-7071-70 OC adult1 dent  M3 inf 18,8 20,8 7,8 24,2 Vilars III
7076 os-7076-14 OC Jove/adult dent  M3 inf 19,7 7,3 Vilars III
7076 os-7076-15 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,4 7 Vilars III
7078 os-7078-44 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 7,2 7,2 42,3 Vilars III
6048 os-6048-6 OC adult1 dent  M3 sup 20,5 11,1 19,4 11,7 30,2 Vilars III
7052 os-7052-22 OC adult3 dent  M3 sup 17,2 10,8 Vilars III
7053 os-7053-27 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 10 14,4 9,6 31,3 Vilars III
7059 os-7059-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,2 12,3 16,2 10,1 Vilars III
7060 os-7060-10 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 11,3 18,6 11,9 28,4 Vilars III
7071 os-7071-63 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,6 9,9 Vilars III
7073 os-7073-11 OC adult2 dent  M3 sup 23,9 12,7 21,2 12,1 26 Vilars III
7076 os-7076-16 OC Jove/adult3 dent  Pm4 inf 8 5,1 11 5,9 17,6 Vilars III
7086 os-7086-11 OC jove dent  Pm4 inf 10,3 5,7 Vilars III
11581 os-11581-26 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,1 5 7,9 7 8 Vilars 0
11581 os-11581-27 OVAR adult1 dent  Pm3 inf 5,4 5 7 5,5 6,7 Vilars 1
11514 os-11514-12 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 6,4 3,9 7,9 6,2 9,9 Vilars I
4518 os-4518-6 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7,6 5,2 7,9 5,9 6,7 Vilars Ia
6019 os-6019-3 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 8,3 6,5 10,7 6,3 18,3 Vilars II
6020 os-6020-8 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,1 5,6 8,8 6,5 8,7 Vilars II
6031 os-6031-5 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 8,9 6,6 10,5 6,9 16,3 Vilars II
6080 os-6080-5 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7 4,9 8,4 5,8 9,9 Vilars II
6254 os-6254-9 OVAR adult2 dent  Pm2 sup 6,7 6,3 Vilars IIb
6052 os-6052-5 OVAR indet.. dent  Pm3 inf 5,7 4,5 8,1 5,3 8,9 Vilars IIb
6254 os-6254-8 OVAR adult2 dent  Pm3 inf 7,9 6,2 Vilars IIb
6349 os-6349-14 OVAR Jove/adult3 dent  Pm3 sup 5,6 5,2 8,8 5,8 16,1 Vilars IIb
6047 os-6047-16 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,3 5,3 9,3 6,4 13,9 Vilars IIb
6210 os-6210-18 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,4 4,6 8,9 6,3 15,4 Vilars IIb
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DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
4324 os-4324-4 CAHI jove1 dent  M1 inf 9,6 7,3 13,7 7,2 26,1 Vilars Ib
4204 os-4204-23 CAHI Jove/adult dent  M1 inf 11,8 7,2 13 8,1 10,2 Vilars II
6210 os-6210-5 CAHI adult1 dent  M3 inf 17,9 7,5 22,3 7,8 Vilars IIb
6210 os-6210-8 CAHI Jove/adult3 dent  M3 inf 22,9 7,4 Vilars IIb
6046 os-6046-6 CAHI adult dent  Pm3 inf 6,5 5 Vilars IIb
6239 os-6239-9 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 7,8 5,3 Vilars IIb
11296 os-11296-18 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 6,2 4,7 7,1 5,6 6,2 Vilars IIb
6046 os-6046-3 CAHI Jove/adult3 dent  Pm4 inf 9,8 5,6 Vilars IIb
6210 os-6210-17 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7,5 6,4 9,6 6,1 14,3 Vilars IIb
6349 os-6349-15 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 8 5,2 10,1 5,5 Vilars IIb
11263 os-11263-1 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7 4,7 9,6 6,4 Vilars IIb
6371 os-6371-2 CAHI jove3 dent  D4 inf 12,6 6,1 14,8 6,5 4,1 Vilars IIb
7071 os-7071-67 CAHI Jove/adult dent  Pm2 inf 6,7 5,9 Vilars III
7071 os-7071-38 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 5,1 4,2 8,2 4,9 11,5 Vilars III
7071 os-7071-68 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 8 6,3 Vilars III
4675 os-4675-2 OC jove dent  M sup 15,3 8,9 Vilars 0
5027 os-5027-3 OC jove1 dent  M1 inf 13,9 5,8 Vilars 0
4465 os-4465-1 OC jove2 dent  M1 sup 7,5 9,6 12,2 8,6 22,8 Vilars 0
4533 os-4533-1 OC adult3 dent  M2 sup 12 13,1 6 Vilars 0
4675 os-4675-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,4 5,7 20,1 7,6 13,4 Vilars 0
4326 os-4326-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 17,5 10,5 Vilars 0
11581 os-11581-138 OC adult1 dent  Pm2 sup 5,5 5,2 7,9 6,7 11,7 Vilars 0
11581 os-11581-139 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,1 6,9 8 8,2 11,9 Vilars 1
11250 os-11250-1 OC Jove/adult dent  M ind 16,1 7 Vilars I
11103 os-11103-4 OC jove dent  M1 inf 12,2 6,6 Vilars I
11248 os-11248-3 OC jove1 dent  M1 inf 13 6,8 Vilars I
4508 os-4508-103 OC adult1 dent  M1 sup 11,6 11,2 10,1 Vilars I
4642 os-4642-31 OC jove dent  M1 sup 6,3 8,4 11,5 8,8 20 Vilars I
4720 os-4720-7 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 12 11,8 14,3 10,9 22,1 Vilars I
4721 os-4721-7 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 10,3 21,2 Vilars I
11248 os-11248-5 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 12,8 11,3 Vilars I
4162 os-4162-1 OC adult1 dent  M2 inf 11,2 7,4 13,9 7,9 17,3 Vilars I
4618 os-4618-18 OC jove3 dent  M2 inf 18,8 7,6 Vilars I
4720 os-4720-6 OC adult3 dent  M3 inf 19 6,2 19,7 7,4 10 Vilars I
4722 os-4722-7 OC adult1 dent  M3 inf 16,7 5,9 19,6 7,3 Vilars I
4618 os-4618-57 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18,1 9,9 16,2 10,3 31 Vilars I
4618 os-4618-118 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14,4 6,8 Vilars I
4631 os-4631-3 OC adult dent  M3 sup 11,8 10,3 14,9 11,2 25,4 Vilars I
4722 os-4722-8 OC adult2 dent  M3 sup 12,5 8,8 15,2 10,5 13,9 Vilars I
4722 os-4722-9 OC adult1 dent  M3 sup 15,9 9,9 21,5 Vilars I
4723 os-4723-1 OC adult1 dent  M3 sup 18,4 11,5 25 Vilars I
11248 os-11248-2 OC adult1 dent  M3 sup 17,2 10,9 Vilars I
11514 os-11514-9 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,1 11,3 Vilars I
4618 os-4618-181 OC adult dent  Pm2 sup 6,1 6,8 7,3 7,2 12,4 Vilars I
4722 os-4722-10 OC Jove/adult dent  Pm2 sup 5,3 5,4 7,5 6,5 10,1 Vilars I
4162 os-4162-2 OC adult dent  Pm3 sup 8 7,8 Vilars I
4722 os-4722-11 OC Jove/adult dent  Pm3 sup 5,8 7,6 8,7 7,3 21,5 Vilars I
4162 os-4162-3 OC Jove/adult2 dent  Pm4 sup 9,6 6,3 Vilars I
4618 os-4618-183 OC adult dent  Pm4 sup 9,6 5,9 10,3 6,4 10,6 Vilars I
4721 os-4721-6 OC jove1 dent  D4 sup 12,4 8,9 Vilars I
4512 os-4512-3 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,9 10,5 Vilars Ia
4518 os-4518-2 OC Jove/adult dent  M1 sup 14 10,8 22,2 Vilars Ia
4522 os-4522-16 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,5 10,4 11,3 9,8 13,3 Vilars Ia
4518 os-4518-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,1 11,1 15,8 10,6 34,2 Vilars Ia
4434 os-4434-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,6 5,1 19,8 7,2 14,2 Vilars Ia
4512 os-4512-2 OC adult1 dent  M3 sup 15 10,3 Vilars Ia
4518 os-4518-3 OC Jove/adult dent  Pm4 sup 9,7 8 Vilars Ia
11500 os-11500-1 OC jove3 dent  M1 sup 14 11 Vilars Ib
4324 os-4324-2 OC jove3 dent  M2 sup 9,2 11,2 13,6 11,8 Vilars Ib
4224 os-4224-56 OC jove3 dent  M1 inf 10,9 5,8 13 6,9 21,4 Vilars II
4224 os-4224-57 OC jove3 dent  M1 inf 9,3 6,6 11,6 6,9 13,9 Vilars II
6020 os-6020-4 OC adult2 dent  M1 inf 8,5 6,3 9,4 6,7 6,6 Vilars II
6021 os-6021-10 OC jove dent  M1 inf 12,2 7 Vilars II
6030 os-6030-8 OC adult1 dent  M1 inf 11,4 7,7 11,4 Vilars II
6032 os-6032-6 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,6 Vilars II
6058 os-6058-4 OC Jove/adult2 dent  M1 inf 9,7 5,8 12,8 7,7 21,4 Vilars II
6375 os-6375-2 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 10,8 6,5 Vilars II
4174 os-4174-43 OC jove1 dent  M1 sup 13,1 8,7 Vilars II
4224 os-4224-50 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 8,6 11,6 11,9 11,3 17,1 Vilars II
4224 os-4224-51 OC jove2 dent  M1 sup 14,2 9 29,5 Vilars II
4567 os-4567-50 OC jove3 dent  M1 sup 11,5 12,3 17,2 12,4 33,6 Vilars II
6020 os-6020-16 OC Jove/adult dent  M1 sup 9 12 13 10,8 22,3 Vilars II
6020 os-6020-17 OC Jove/adult dent  M1 sup 9,2 11 12,4 10,9 19,3 Vilars II
6020 os-6020-18 OC jove dent  M1 sup 7,9 9,1 12,5 8,7 Vilars II
6030 os-6030-7 OC jove2 dent  M1 sup 7,7 9,4 12,7 10 20,1 Vilars II
6252 os-6252-7 OC jove dent  M1 sup 7,8 10,1 12,4 10,1 Vilars II
6255 os-6255-2 OC jove1 dent  M1 sup 13,3 9,7 Vilars II
4224 os-4224-6 OC Jove/adult dent  M2 inf 8,8 5,6 13,8 7,1 21,9 Vilars II
4224 os-4224-58 OC jove3 dent  M2 inf 13,7 7 Vilars II
6020 os-6020-5 OC adult2 dent  M2 inf 10,3 7,4 12 8,1 8,7 Vilars II
6021 os-6021-12 OC adult1 dent  M2 inf 11,5 7,2 14 7,9 16,9 Vilars II
6030 os-6030-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,1 5,8 12,2 7,7 17,3 Vilars II
11098 os-11098-3 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 13,7 7,5 Vilars II
4166 os-4166-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,6 11,4 14,9 10,1 30,5 Vilars II
4174 os-4174-18 OC adult2 dent  M2 sup 10,1 9,2 12,6 11,6 11,5 Vilars II
4224 os-4224-48 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 11,1 10,4 14,3 10,2 26,7 Vilars II
4224 os-4224-49 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 10,7 11,2 15,1 10,9 26,5 Vilars II
4567 os-4567-49 OC Jove/adult dent  M2 sup 9,1 9,5 13,4 9 29,1 Vilars II
4567 os-4567-51 OC jove3 dent  M2 sup 14,6 9,6 Vilars II
4567 os-4567-52 OC jove3 dent  M2 sup 15,8 9,4 Vilars II
4567 os-4567-53 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,5 10,6 16,8 11,6 30,3 Vilars II
6020 os-6020-13 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,4 11,7 14,9 11,1 28,3 Vilars II
6020 os-6020-14 OC Jove/adult dent  M2 sup 11,3 10,4 14,9 12,2 23,6 Vilars II
6020 os-6020-15 OC adult2 dent  M2 sup 9,6 11,9 11,5 13,3 8,6 Vilars II
6021 os-6021-5 OC adult1 dent  M2 sup 11,6 11,7 14,1 11,4 20,6 Vilars II
6252 os-6252-6 OC Jove/adult dent  M2 sup 12,3 12,9 Vilars II
11088 os-11088-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 11 9,4 14,4 9,8 Vilars II
11098 os-11098-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,5 10,6 Vilars II
4174 os-4174-42 OC Jove/adult dent  M3 inf 15 6,7 Vilars II
4207 os-4207-12 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,3 7,1 Vilars II
4209 os-4209-1 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 7,5 21,7 8 32,8 Vilars II
4224 os-4224-54 OC adult1 dent  M3 inf 21 5,9 21,2 7,9 23,7 Vilars II
4224 os-4224-55 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,9 7,1 Vilars II
4567 os-4567-47 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 18,6 5 19,7 7 35,4 Vilars II
6020 os-6020-6 OC adult1 dent  M3 inf 15,5 4,9 18,9 7,3 23,3 Vilars II
6020 os-6020-7 OC adult2 dent  M3 inf 16,5 7,4 20,8 8,3 18,2 Vilars II
6031 os-6031-2 OC adult1 dent  M3 inf 14,2 6,4 18,2 7,5 28,3 Vilars II
6031 os-6031-3 OC adult2 dent  M3 inf 20 7,4 Vilars II
6058 os-6058-2 OC adult1 dent  M3 inf 16,2 6,2 20 7,9 28,4 Vilars II
6210 os-6210-11 OC Jove/adult3 dent  M3 inf Vilars II
6264 os-6264-4 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,8 Vilars II
11036 os-11036-4 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 6 21,5 7,9 22,3 Vilars II
11098 os-11098-1 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,1 7,4 Vilars II
4174 os-4174-40 OC adult1 dent  M3 sup 21,3 11,3 16,2 10,3 30,6 Vilars II
4174 os-4174-41 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 9,1 16,3 15,8 Vilars II
4176 os-4176-1 OC Jove/adult dent  M3 sup 17,6 Vilars II
4204 os-4204-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 13,6 9 Vilars II
4224 os-4224-7 OC Jove/adult dent  M3 sup 15,8 10,3 Vilars II
4224 os-4224-47 OC adult1 dent  M3 sup 19,3 12,7 16,9 11,5 34,6 Vilars II
5018 os-5018-9 OC adult1 dent  M3 sup 11,9 10,5 16,2 11,1 22,7 Vilars II
6019 os-6019-4 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 17,6 11,3 24,8 Vilars II
6019 os-6019-5 OC adult2 dent  M3 sup 16,1 10,4 17,8 11,7 13,5 Vilars II
6019 os-6019-6 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 10,4 18,4 10,9 33,6 Vilars II
6020 os-6020-12 OC adult1 dent  M3 sup 15 11,8 17,1 11,5 25,6 Vilars II
6021 os-6021-7 OC adult2 dent  M3 sup 17,1 11,4 26,7 Vilars II
6030 os-6030-4 OC adult1 dent  M3 sup 14,7 8,2 17,1 10,9 23,4 Vilars II
6030 os-6030-5 OC adult1 dent  M3 sup 15,8 11,2 18,5 12,5 25,3 Vilars II
6031 os-6031-6 OC adult2 dent  M3 sup 16,4 10,9 Vilars II
6080 os-6080-4 OC adult3 dent  M3 sup 18,6 10,7 17,3 11,1 27,4 Vilars II
6252 os-6252-4 OC adult3 dent  M3 sup 15,2 9 17 11 9,8 Vilars II
6272 os-6272-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,9 16,8 11 33,9 Vilars II
6020 os-6020-9 OC indet.. dent  Pm2 inf 4,4 3,1 5,2 4,5 7,1 Vilars II
4210 os-4210-2 OC adult dent  Pm2 sup 6,6 7,1 7 7,3 8,4 Vilars II
4207 os-4207-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,5 6,6 8,3 9,5 19,2 Vilars II
5038 os-5038-15 OC indet.. dent  Pm3 sup 5,8 7,1 8,4 6,6 16,7 Vilars II
6020 os-6020-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,2 7,7 8 7,9 14,6 Vilars II
6020 os-6020-22 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,2 7,4 8,2 7,7 15,6 Vilars II
4224 os-4224-52 OC adult2 dent  Pm4 sup 8,5 7,8 Vilars II
4224 os-4224-53 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,8 9,1 9,8 7,7 Vilars II
6020 os-6020-23 OC adult2 dent  Pm4 sup 5,2 7,9 7,5 8,8 14,5 Vilars II
6021 os-6021-4 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,3 7,2 7,8 8,4 19,2 Vilars II
4216 os-4216-11 OC adult1 dent  M1 inf 9,3 6,2 9,6 7 6,4 Vilars IIa
6284 os-6284-2 OC indet.. dent  M1 inf 8,5 5,6 Vilars IIa
10010 os-10010-30 OC Jove/adult dent  M1 inf 12,5 7,1 Vilars IIa
4216 os-4216-6 OC jove dent  M1 sup 9,1 11,2 11,5 27,4 Vilars IIa
6107 os-6107-8 OC jove dent  M1 sup 10,1 10,4 13,7 9,7 26,9 Vilars IIa
6107 os-6107-9 OC jove dent  M1 sup 10,3 12,6 15,2 12 30,2 Vilars IIa
6107 os-6107-20 OC adult1 dent  M1 sup 9,7 8,7 13,1 10,5 16,3 Vilars IIa
6282 os-6282-2 OC jove dent  M1 sup 8,5 11,3 13,6 9,6 26,4 Vilars IIa
10010 os-10010-27 OC Jove/adult dent  M1 sup 11,5 10,9 15,2 10,7 Vilars IIa
10010 os-10010-28 OC jove dent  M1 sup 10 9,4 13,7 10,2 23,2 Vilars IIa
10010 os-10010-29 OC jove dent  M1 sup 9,5 11,9 14,1 10,7 25,3 Vilars IIa
11045 os-11045-3 OC jove3 dent  M1 sup 9,6 13,2 11,2 23,1 Vilars IIa
4216 os-4216-7 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,4 9,6 14 10,6 26,2 Vilars IIa
6107 os-6107-18 OC jove3 dent  M2 sup 10,3 11,5 13,9 8,6 36,6 Vilars IIa
6282 os-6282-1 OC adult1 dent  M2 sup 10,2 10,8 14,5 11 22,8 Vilars IIa
10010 os-10010-26 OC jove3 dent  M2 sup 11,7 12,6 16,9 10,2 35,1 Vilars IIa
6286 os-6286-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,7 6,8 21,2 8,3 23,8 Vilars IIa
6081 os-6081-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,2 10,1 Vilars IIa
6107 os-6107-13 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 11,8 15,3 10,2 29,9 Vilars IIa
6107 os-6107-14 OC adult1 dent  M3 sup 21 12,9 18,5 12,2 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-15 OC adult1 dent  M3 sup 19,1 12,8 16,8 10,1 35,5 Vilars IIa
6107 os-6107-16 OC adult1 dent  M3 sup 18,9 11,8 17 11,2 30,6 Vilars IIa
6107 os-6107-17 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 10,3 18 12,5 25,9 Vilars IIa
6107 os-6107-21 OC adult2 dent  M3 sup 17,5 10,6 17,6 10,9 25,3 Vilars IIa
6107 os-6107-22 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,7 9 Vilars IIa
6412 os-6412-4 OC adult1 dent  M3 sup 17,6 10,2 16,5 10,9 25,7 Vilars IIa
10010 os-10010-25 OC adult1 dent  M3 sup 17,8 11,2 28,9 Vilars IIa
11494 os-11494-5 OC Jove/adult3 dent  Pm2 sup 8,8 9,9 9,2 8,1 22,7 Vilars IIa
6047 os-6047-8 OC adult3 dent  M sup 7,8 9,7 3,9 Vilars IIb
6210 os-6210-44 OC adult1 dent  M sup 13,3 9,3 Vilars IIb
6210 os-6210-45 OC adult1 dent  M sup 15,2 11,4 Vilars IIb
6236 os-6236-3 OC Jove/adult dent  M sup 8,5 8,7 13,5 10,1 26,3 Vilars IIb
6238 os-6238-9 OC Jove/adult dent  M sup 14,6 8,7 Vilars IIb
6047 os-6047-11 OC adult1 dent  M1 inf 8,5 5,5 10,9 Vilars IIb
6210 os-6210-12 OC jove2 dent  M1 inf 10,6 6,5 13,2 7,5 23,9 Vilars IIb
6210 os-6210-13 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 11,7 6,7 15,4 Vilars IIb
6210 os-6210-14 OC adult1 dent  M1 inf 8,4 6,5 10,6 7,3 9,7 Vilars IIb
6210 os-6210-15 OC jove3 dent  M1 inf 8,5 5,8 11,7 6,4 16,6 Vilars IIb
6238 os-6238-7 OC jove2 dent  M1 inf 13,5 6,3 Vilars IIb
6349 os-6349-12 OC jove3 dent  M1 inf 10 7 15 7,1 28,8 Vilars IIb
6349 os-6349-13 OC jove3 dent  M1 inf 15,3 7,8 Vilars IIb
6372 os-6372-8 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,4 Vilars IIb
11276 os-11276-4 OC jove dent  M1 inf 12,4 7,4 Vilars IIb
11276 os-11276-5 OC jove dent  M1 inf 11,2 6,6 Vilars IIb
11280 os-11280-2 OC jove3 dent  M1 inf 9,1 7,1 13,2 7,8 18,6 Vilars IIb
11588 os-11588-10 OC jove1 dent  M1 inf 15,2 5,5 Vilars IIb
6045 os-6045-3 OC jove1 dent  M1 sup 12,3 9,5 23,8 Vilars IIb
6045 os-6045-4 OC jove3 dent  M1 sup 8,3 9,7 13 9,1 21,4 Vilars IIb
6047 os-6047-4 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 11,5 11 11,5 14,1 Vilars IIb
6047 os-6047-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 6,2 8,1 10,7 9,9 16,8 Vilars IIb
6067 os-6067-3 OC jove2 dent  M1 sup 8,2 9,8 13,4 9,7 26,1 Vilars IIb
6170 os-6170-6 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 7,6 9 10,8 9,5 18,1 Vilars IIb
6210 os-6210-27 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 10 12,3 13,4 11,2 23,1 Vilars IIb
6210 os-6210-28 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,5 10,4 Vilars IIb
6210 os-6210-29 OC adult1 dent  M1 sup 8,1 9,9 9,6 11,6 10,6 Vilars IIb
6210 os-6210-30 OC jove2 dent  M1 sup 9,7 9,6 12,5 8,7 28,1 Vilars IIb
6210 os-6210-31 OC adult1 dent  M1 sup 7,8 10,2 10,9 10,9 9,5 Vilars IIb
6236 os-6236-2 OC jove3 dent  M1 sup 10,1 9,1 13,8 9,7 27 Vilars IIb
6415 os-6415-2 OC jove2 dent  M1 sup 8,4 13,1 9,2 Vilars IIb
11203 os-11203-6 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 9,8 17,7 Vilars IIb
11286 os-11286-10 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,2 10,9 11,3 10,7 12,6 Vilars IIb
11287 os-11287-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 12 11,7 11,2 19,3 Vilars IIb
11583 os-11583-1 OC jove dent  M1 sup 8,3 9,9 12,7 10,2 20,2 Vilars IIb
11588 os-11588-11 OC jove dent  M1 sup 10,7 10,3 15,5 10,4 28,5 Vilars IIb
6046 os-6046-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 9,7 7,3 12,3 7,4 19,8 Vilars IIb
6047 os-6047-12 OC Jove/adult dent  M2 inf 14 7,2 32,5 Vilars IIb
6210 os-6210-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,8 7,8 13,5 7,8 20,3 Vilars IIb
6210 os-6210-10 OC adult1 dent  M2 inf 10,9 7,2 13,4 7,4 19,4 Vilars IIb
11280 os-11280-3 OC jove3 dent  M2 inf 15,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-4 OC adult1 dent  M2 sup 10,7 9,6 13,3 11,3 Vilars IIb
6104 os-6104-3 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 12,2 9,4 15,4 10,4 25,6 Vilars IIb
6170 os-6170-5 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 7,2 9,5 13,1 9,7 25,1 Vilars IIb
6210 os-6210-24 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 17,2 34,5 Vilars IIb
6210 os-6210-26 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,9 11,9 14,7 10,9 25,6 Vilars IIb
6241 os-6241-3 OC Jove/adult1 dent  M2 sup 9,5 9,4 13,8 9,1 28,5 Vilars IIb
6372 os-6372-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,6 10,8 14,3 11,1 Vilars IIb
11094 os-11094-2 OC Jove/adult dent  M2 sup 13 12,8 16,6 13,3 36,4 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
7053 os-7053-32 OC jove3 dent  M2 inf 15,5 Vilars III
7071 os-7071-2 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 15,6 7,9 Vilars III
7072 os-7072-18 OC jove3 dent  M2 inf 11,7 6,7 16,8 7,1 36,8 Vilars III
7078 os-7078-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 15,9 7,9 Vilars III
7086 os-7086-14 OC Jove/adult2 dent  M2 inf 13,8 6,8 Vilars III
6057 os-6057-2 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 19,2 6,9 Vilars III
7053 os-7053-30 OC adult2 dent  M3 inf 19,8 6,6 20,8 8 26,6 Vilars III
7053 os-7053-31 OC adult1 dent  M3 inf 21,3 6,3 22,8 8,5 26,4 Vilars III
7056 os-7056-19 OC adult2 dent  M3 inf 15,2 6,1 19,3 7,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-39 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,4 6,6 18,1 38 Vilars III
7071 os-7071-3 OC Jove/adult dent  M3 inf 18,3 7,5 Vilars III
7071 os-7071-62 OC adult2 dent  M3 inf 19,1 6,9 20,4 7,7 25,9 Vilars III
7071 os-7071-69 OC adult1 dent  M3 inf 20,8 6,4 20,2 7,2 31,7 Vilars III
7071 os-7071-70 OC adult1 dent  M3 inf 18,8 20,8 7,8 24,2 Vilars III
7076 os-7076-14 OC Jove/adult dent  M3 inf 19,7 7,3 Vilars III
7076 os-7076-15 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,4 7 Vilars III
7078 os-7078-44 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 7,2 7,2 42,3 Vilars III
6048 os-6048-6 OC adult1 dent  M3 sup 20,5 11,1 19,4 11,7 30,2 Vilars III
7052 os-7052-22 OC adult3 dent  M3 sup 17,2 10,8 Vilars III
7053 os-7053-27 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 10 14,4 9,6 31,3 Vilars III
7059 os-7059-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,2 12,3 16,2 10,1 Vilars III
7060 os-7060-10 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 11,3 18,6 11,9 28,4 Vilars III
7071 os-7071-63 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,6 9,9 Vilars III
7073 os-7073-11 OC adult2 dent  M3 sup 23,9 12,7 21,2 12,1 26 Vilars III
7076 os-7076-16 OC Jove/adult3 dent  Pm4 inf 8 5,1 11 5,9 17,6 Vilars III
7086 os-7086-11 OC jove dent  Pm4 inf 10,3 5,7 Vilars III
11581 os-11581-26 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,1 5 7,9 7 8 Vilars 0
11581 os-11581-27 OVAR adult1 dent  Pm3 inf 5,4 5 7 5,5 6,7 Vilars 1
11514 os-11514-12 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 6,4 3,9 7,9 6,2 9,9 Vilars I
4518 os-4518-6 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7,6 5,2 7,9 5,9 6,7 Vilars Ia
6019 os-6019-3 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 8,3 6,5 10,7 6,3 18,3 Vilars II
6020 os-6020-8 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,1 5,6 8,8 6,5 8,7 Vilars II
6031 os-6031-5 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 8,9 6,6 10,5 6,9 16,3 Vilars II
6080 os-6080-5 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7 4,9 8,4 5,8 9,9 Vilars II
6254 os-6254-9 OVAR adult2 dent  Pm2 sup 6,7 6,3 Vilars IIb
6052 os-6052-5 OVAR indet.. dent  Pm3 inf 5,7 4,5 8,1 5,3 8,9 Vilars IIb
6254 os-6254-8 OVAR adult2 dent  Pm3 inf 7,9 6,2 Vilars IIb
6349 os-6349-14 OVAR Jove/adult3 dent  Pm3 sup 5,6 5,2 8,8 5,8 16,1 Vilars IIb
6047 os-6047-16 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,3 5,3 9,3 6,4 13,9 Vilars IIb
6210 os-6210-18 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,4 4,6 8,9 6,3 15,4 Vilars IIb
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UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
4324 os-4324-4 CAHI jove1 dent  M1 inf 9,6 7,3 13,7 7,2 26,1 Vilars Ib
4204 os-4204-23 CAHI Jove/adult dent  M1 inf 11,8 7,2 13 8,1 10,2 Vilars II
6210 os-6210-5 CAHI adult1 dent  M3 inf 17,9 7,5 22,3 7,8 Vilars IIb
6210 os-6210-8 CAHI Jove/adult3 dent  M3 inf 22,9 7,4 Vilars IIb
6046 os-6046-6 CAHI adult dent  Pm3 inf 6,5 5 Vilars IIb
6239 os-6239-9 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 7,8 5,3 Vilars IIb
11296 os-11296-18 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 6,2 4,7 7,1 5,6 6,2 Vilars IIb
6046 os-6046-3 CAHI Jove/adult3 dent  Pm4 inf 9,8 5,6 Vilars IIb
6210 os-6210-17 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7,5 6,4 9,6 6,1 14,3 Vilars IIb
6349 os-6349-15 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 8 5,2 10,1 5,5 Vilars IIb
11263 os-11263-1 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7 4,7 9,6 6,4 Vilars IIb
6371 os-6371-2 CAHI jove3 dent  D4 inf 12,6 6,1 14,8 6,5 4,1 Vilars IIb
7071 os-7071-67 CAHI Jove/adult dent  Pm2 inf 6,7 5,9 Vilars III
7071 os-7071-38 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 5,1 4,2 8,2 4,9 11,5 Vilars III
7071 os-7071-68 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 8 6,3 Vilars III
4675 os-4675-2 OC jove dent  M sup 15,3 8,9 Vilars 0
5027 os-5027-3 OC jove1 dent  M1 inf 13,9 5,8 Vilars 0
4465 os-4465-1 OC jove2 dent  M1 sup 7,5 9,6 12,2 8,6 22,8 Vilars 0
4533 os-4533-1 OC adult3 dent  M2 sup 12 13,1 6 Vilars 0
4675 os-4675-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,4 5,7 20,1 7,6 13,4 Vilars 0
4326 os-4326-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 17,5 10,5 Vilars 0
11581 os-11581-138 OC adult1 dent  Pm2 sup 5,5 5,2 7,9 6,7 11,7 Vilars 0
11581 os-11581-139 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,1 6,9 8 8,2 11,9 Vilars 1
11250 os-11250-1 OC Jove/adult dent  M ind 16,1 7 Vilars I
11103 os-11103-4 OC jove dent  M1 inf 12,2 6,6 Vilars I
11248 os-11248-3 OC jove1 dent  M1 inf 13 6,8 Vilars I
4508 os-4508-103 OC adult1 dent  M1 sup 11,6 11,2 10,1 Vilars I
4642 os-4642-31 OC jove dent  M1 sup 6,3 8,4 11,5 8,8 20 Vilars I
4720 os-4720-7 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 12 11,8 14,3 10,9 22,1 Vilars I
4721 os-4721-7 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 10,3 21,2 Vilars I
11248 os-11248-5 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 12,8 11,3 Vilars I
4162 os-4162-1 OC adult1 dent  M2 inf 11,2 7,4 13,9 7,9 17,3 Vilars I
4618 os-4618-18 OC jove3 dent  M2 inf 18,8 7,6 Vilars I
4720 os-4720-6 OC adult3 dent  M3 inf 19 6,2 19,7 7,4 10 Vilars I
4722 os-4722-7 OC adult1 dent  M3 inf 16,7 5,9 19,6 7,3 Vilars I
4618 os-4618-57 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18,1 9,9 16,2 10,3 31 Vilars I
4618 os-4618-118 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14,4 6,8 Vilars I
4631 os-4631-3 OC adult dent  M3 sup 11,8 10,3 14,9 11,2 25,4 Vilars I
4722 os-4722-8 OC adult2 dent  M3 sup 12,5 8,8 15,2 10,5 13,9 Vilars I
4722 os-4722-9 OC adult1 dent  M3 sup 15,9 9,9 21,5 Vilars I
4723 os-4723-1 OC adult1 dent  M3 sup 18,4 11,5 25 Vilars I
11248 os-11248-2 OC adult1 dent  M3 sup 17,2 10,9 Vilars I
11514 os-11514-9 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,1 11,3 Vilars I
4618 os-4618-181 OC adult dent  Pm2 sup 6,1 6,8 7,3 7,2 12,4 Vilars I
4722 os-4722-10 OC Jove/adult dent  Pm2 sup 5,3 5,4 7,5 6,5 10,1 Vilars I
4162 os-4162-2 OC adult dent  Pm3 sup 8 7,8 Vilars I
4722 os-4722-11 OC Jove/adult dent  Pm3 sup 5,8 7,6 8,7 7,3 21,5 Vilars I
4162 os-4162-3 OC Jove/adult2 dent  Pm4 sup 9,6 6,3 Vilars I
4618 os-4618-183 OC adult dent  Pm4 sup 9,6 5,9 10,3 6,4 10,6 Vilars I
4721 os-4721-6 OC jove1 dent  D4 sup 12,4 8,9 Vilars I
4512 os-4512-3 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,9 10,5 Vilars Ia
4518 os-4518-2 OC Jove/adult dent  M1 sup 14 10,8 22,2 Vilars Ia
4522 os-4522-16 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,5 10,4 11,3 9,8 13,3 Vilars Ia
4518 os-4518-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,1 11,1 15,8 10,6 34,2 Vilars Ia
4434 os-4434-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,6 5,1 19,8 7,2 14,2 Vilars Ia
4512 os-4512-2 OC adult1 dent  M3 sup 15 10,3 Vilars Ia
4518 os-4518-3 OC Jove/adult dent  Pm4 sup 9,7 8 Vilars Ia
11500 os-11500-1 OC jove3 dent  M1 sup 14 11 Vilars Ib
4324 os-4324-2 OC jove3 dent  M2 sup 9,2 11,2 13,6 11,8 Vilars Ib
4224 os-4224-56 OC jove3 dent  M1 inf 10,9 5,8 13 6,9 21,4 Vilars II
4224 os-4224-57 OC jove3 dent  M1 inf 9,3 6,6 11,6 6,9 13,9 Vilars II
6020 os-6020-4 OC adult2 dent  M1 inf 8,5 6,3 9,4 6,7 6,6 Vilars II
6021 os-6021-10 OC jove dent  M1 inf 12,2 7 Vilars II
6030 os-6030-8 OC adult1 dent  M1 inf 11,4 7,7 11,4 Vilars II
6032 os-6032-6 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,6 Vilars II
6058 os-6058-4 OC Jove/adult2 dent  M1 inf 9,7 5,8 12,8 7,7 21,4 Vilars II
6375 os-6375-2 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 10,8 6,5 Vilars II
4174 os-4174-43 OC jove1 dent  M1 sup 13,1 8,7 Vilars II
4224 os-4224-50 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 8,6 11,6 11,9 11,3 17,1 Vilars II
4224 os-4224-51 OC jove2 dent  M1 sup 14,2 9 29,5 Vilars II
4567 os-4567-50 OC jove3 dent  M1 sup 11,5 12,3 17,2 12,4 33,6 Vilars II
6020 os-6020-16 OC Jove/adult dent  M1 sup 9 12 13 10,8 22,3 Vilars II
6020 os-6020-17 OC Jove/adult dent  M1 sup 9,2 11 12,4 10,9 19,3 Vilars II
6020 os-6020-18 OC jove dent  M1 sup 7,9 9,1 12,5 8,7 Vilars II
6030 os-6030-7 OC jove2 dent  M1 sup 7,7 9,4 12,7 10 20,1 Vilars II
6252 os-6252-7 OC jove dent  M1 sup 7,8 10,1 12,4 10,1 Vilars II
6255 os-6255-2 OC jove1 dent  M1 sup 13,3 9,7 Vilars II
4224 os-4224-6 OC Jove/adult dent  M2 inf 8,8 5,6 13,8 7,1 21,9 Vilars II
4224 os-4224-58 OC jove3 dent  M2 inf 13,7 7 Vilars II
6020 os-6020-5 OC adult2 dent  M2 inf 10,3 7,4 12 8,1 8,7 Vilars II
6021 os-6021-12 OC adult1 dent  M2 inf 11,5 7,2 14 7,9 16,9 Vilars II
6030 os-6030-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,1 5,8 12,2 7,7 17,3 Vilars II
11098 os-11098-3 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 13,7 7,5 Vilars II
4166 os-4166-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,6 11,4 14,9 10,1 30,5 Vilars II
4174 os-4174-18 OC adult2 dent  M2 sup 10,1 9,2 12,6 11,6 11,5 Vilars II
4224 os-4224-48 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 11,1 10,4 14,3 10,2 26,7 Vilars II
4224 os-4224-49 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 10,7 11,2 15,1 10,9 26,5 Vilars II
4567 os-4567-49 OC Jove/adult dent  M2 sup 9,1 9,5 13,4 9 29,1 Vilars II
4567 os-4567-51 OC jove3 dent  M2 sup 14,6 9,6 Vilars II
4567 os-4567-52 OC jove3 dent  M2 sup 15,8 9,4 Vilars II
4567 os-4567-53 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,5 10,6 16,8 11,6 30,3 Vilars II
6020 os-6020-13 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,4 11,7 14,9 11,1 28,3 Vilars II
6020 os-6020-14 OC Jove/adult dent  M2 sup 11,3 10,4 14,9 12,2 23,6 Vilars II
6020 os-6020-15 OC adult2 dent  M2 sup 9,6 11,9 11,5 13,3 8,6 Vilars II
6021 os-6021-5 OC adult1 dent  M2 sup 11,6 11,7 14,1 11,4 20,6 Vilars II
6252 os-6252-6 OC Jove/adult dent  M2 sup 12,3 12,9 Vilars II
11088 os-11088-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 11 9,4 14,4 9,8 Vilars II
11098 os-11098-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,5 10,6 Vilars II
4174 os-4174-42 OC Jove/adult dent  M3 inf 15 6,7 Vilars II
4207 os-4207-12 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,3 7,1 Vilars II
4209 os-4209-1 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 7,5 21,7 8 32,8 Vilars II
4224 os-4224-54 OC adult1 dent  M3 inf 21 5,9 21,2 7,9 23,7 Vilars II
4224 os-4224-55 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,9 7,1 Vilars II
4567 os-4567-47 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 18,6 5 19,7 7 35,4 Vilars II
6020 os-6020-6 OC adult1 dent  M3 inf 15,5 4,9 18,9 7,3 23,3 Vilars II
6020 os-6020-7 OC adult2 dent  M3 inf 16,5 7,4 20,8 8,3 18,2 Vilars II
6031 os-6031-2 OC adult1 dent  M3 inf 14,2 6,4 18,2 7,5 28,3 Vilars II
6031 os-6031-3 OC adult2 dent  M3 inf 20 7,4 Vilars II
6058 os-6058-2 OC adult1 dent  M3 inf 16,2 6,2 20 7,9 28,4 Vilars II
6210 os-6210-11 OC Jove/adult3 dent  M3 inf Vilars II
6264 os-6264-4 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,8 Vilars II
11036 os-11036-4 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 6 21,5 7,9 22,3 Vilars II
11098 os-11098-1 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,1 7,4 Vilars II
4174 os-4174-40 OC adult1 dent  M3 sup 21,3 11,3 16,2 10,3 30,6 Vilars II
4174 os-4174-41 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 9,1 16,3 15,8 Vilars II
4176 os-4176-1 OC Jove/adult dent  M3 sup 17,6 Vilars II
4204 os-4204-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 13,6 9 Vilars II
4224 os-4224-7 OC Jove/adult dent  M3 sup 15,8 10,3 Vilars II
4224 os-4224-47 OC adult1 dent  M3 sup 19,3 12,7 16,9 11,5 34,6 Vilars II
5018 os-5018-9 OC adult1 dent  M3 sup 11,9 10,5 16,2 11,1 22,7 Vilars II
6019 os-6019-4 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 17,6 11,3 24,8 Vilars II
6019 os-6019-5 OC adult2 dent  M3 sup 16,1 10,4 17,8 11,7 13,5 Vilars II
6019 os-6019-6 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 10,4 18,4 10,9 33,6 Vilars II
6020 os-6020-12 OC adult1 dent  M3 sup 15 11,8 17,1 11,5 25,6 Vilars II
6021 os-6021-7 OC adult2 dent  M3 sup 17,1 11,4 26,7 Vilars II
6030 os-6030-4 OC adult1 dent  M3 sup 14,7 8,2 17,1 10,9 23,4 Vilars II
6030 os-6030-5 OC adult1 dent  M3 sup 15,8 11,2 18,5 12,5 25,3 Vilars II
6031 os-6031-6 OC adult2 dent  M3 sup 16,4 10,9 Vilars II
6080 os-6080-4 OC adult3 dent  M3 sup 18,6 10,7 17,3 11,1 27,4 Vilars II
6252 os-6252-4 OC adult3 dent  M3 sup 15,2 9 17 11 9,8 Vilars II
6272 os-6272-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,9 16,8 11 33,9 Vilars II
6020 os-6020-9 OC indet.. dent  Pm2 inf 4,4 3,1 5,2 4,5 7,1 Vilars II
4210 os-4210-2 OC adult dent  Pm2 sup 6,6 7,1 7 7,3 8,4 Vilars II
4207 os-4207-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,5 6,6 8,3 9,5 19,2 Vilars II
5038 os-5038-15 OC indet.. dent  Pm3 sup 5,8 7,1 8,4 6,6 16,7 Vilars II
6020 os-6020-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,2 7,7 8 7,9 14,6 Vilars II
6020 os-6020-22 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,2 7,4 8,2 7,7 15,6 Vilars II
4224 os-4224-52 OC adult2 dent  Pm4 sup 8,5 7,8 Vilars II
4224 os-4224-53 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,8 9,1 9,8 7,7 Vilars II
6020 os-6020-23 OC adult2 dent  Pm4 sup 5,2 7,9 7,5 8,8 14,5 Vilars II
6021 os-6021-4 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,3 7,2 7,8 8,4 19,2 Vilars II
4216 os-4216-11 OC adult1 dent  M1 inf 9,3 6,2 9,6 7 6,4 Vilars IIa
6284 os-6284-2 OC indet.. dent  M1 inf 8,5 5,6 Vilars IIa
10010 os-10010-30 OC Jove/adult dent  M1 inf 12,5 7,1 Vilars IIa
4216 os-4216-6 OC jove dent  M1 sup 9,1 11,2 11,5 27,4 Vilars IIa
6107 os-6107-8 OC jove dent  M1 sup 10,1 10,4 13,7 9,7 26,9 Vilars IIa
6107 os-6107-9 OC jove dent  M1 sup 10,3 12,6 15,2 12 30,2 Vilars IIa
6107 os-6107-20 OC adult1 dent  M1 sup 9,7 8,7 13,1 10,5 16,3 Vilars IIa
6282 os-6282-2 OC jove dent  M1 sup 8,5 11,3 13,6 9,6 26,4 Vilars IIa
10010 os-10010-27 OC Jove/adult dent  M1 sup 11,5 10,9 15,2 10,7 Vilars IIa
10010 os-10010-28 OC jove dent  M1 sup 10 9,4 13,7 10,2 23,2 Vilars IIa
10010 os-10010-29 OC jove dent  M1 sup 9,5 11,9 14,1 10,7 25,3 Vilars IIa
11045 os-11045-3 OC jove3 dent  M1 sup 9,6 13,2 11,2 23,1 Vilars IIa
4216 os-4216-7 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,4 9,6 14 10,6 26,2 Vilars IIa
6107 os-6107-18 OC jove3 dent  M2 sup 10,3 11,5 13,9 8,6 36,6 Vilars IIa
6282 os-6282-1 OC adult1 dent  M2 sup 10,2 10,8 14,5 11 22,8 Vilars IIa
10010 os-10010-26 OC jove3 dent  M2 sup 11,7 12,6 16,9 10,2 35,1 Vilars IIa
6286 os-6286-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,7 6,8 21,2 8,3 23,8 Vilars IIa
6081 os-6081-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,2 10,1 Vilars IIa
6107 os-6107-13 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 11,8 15,3 10,2 29,9 Vilars IIa
6107 os-6107-14 OC adult1 dent  M3 sup 21 12,9 18,5 12,2 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-15 OC adult1 dent  M3 sup 19,1 12,8 16,8 10,1 35,5 Vilars IIa
6107 os-6107-16 OC adult1 dent  M3 sup 18,9 11,8 17 11,2 30,6 Vilars IIa
6107 os-6107-17 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 10,3 18 12,5 25,9 Vilars IIa
6107 os-6107-21 OC adult2 dent  M3 sup 17,5 10,6 17,6 10,9 25,3 Vilars IIa
6107 os-6107-22 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,7 9 Vilars IIa
6412 os-6412-4 OC adult1 dent  M3 sup 17,6 10,2 16,5 10,9 25,7 Vilars IIa
10010 os-10010-25 OC adult1 dent  M3 sup 17,8 11,2 28,9 Vilars IIa
11494 os-11494-5 OC Jove/adult3 dent  Pm2 sup 8,8 9,9 9,2 8,1 22,7 Vilars IIa
6047 os-6047-8 OC adult3 dent  M sup 7,8 9,7 3,9 Vilars IIb
6210 os-6210-44 OC adult1 dent  M sup 13,3 9,3 Vilars IIb
6210 os-6210-45 OC adult1 dent  M sup 15,2 11,4 Vilars IIb
6236 os-6236-3 OC Jove/adult dent  M sup 8,5 8,7 13,5 10,1 26,3 Vilars IIb
6238 os-6238-9 OC Jove/adult dent  M sup 14,6 8,7 Vilars IIb
6047 os-6047-11 OC adult1 dent  M1 inf 8,5 5,5 10,9 Vilars IIb
6210 os-6210-12 OC jove2 dent  M1 inf 10,6 6,5 13,2 7,5 23,9 Vilars IIb
6210 os-6210-13 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 11,7 6,7 15,4 Vilars IIb
6210 os-6210-14 OC adult1 dent  M1 inf 8,4 6,5 10,6 7,3 9,7 Vilars IIb
6210 os-6210-15 OC jove3 dent  M1 inf 8,5 5,8 11,7 6,4 16,6 Vilars IIb
6238 os-6238-7 OC jove2 dent  M1 inf 13,5 6,3 Vilars IIb
6349 os-6349-12 OC jove3 dent  M1 inf 10 7 15 7,1 28,8 Vilars IIb
6349 os-6349-13 OC jove3 dent  M1 inf 15,3 7,8 Vilars IIb
6372 os-6372-8 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,4 Vilars IIb
11276 os-11276-4 OC jove dent  M1 inf 12,4 7,4 Vilars IIb
11276 os-11276-5 OC jove dent  M1 inf 11,2 6,6 Vilars IIb
11280 os-11280-2 OC jove3 dent  M1 inf 9,1 7,1 13,2 7,8 18,6 Vilars IIb
11588 os-11588-10 OC jove1 dent  M1 inf 15,2 5,5 Vilars IIb
6045 os-6045-3 OC jove1 dent  M1 sup 12,3 9,5 23,8 Vilars IIb
6045 os-6045-4 OC jove3 dent  M1 sup 8,3 9,7 13 9,1 21,4 Vilars IIb
6047 os-6047-4 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 11,5 11 11,5 14,1 Vilars IIb
6047 os-6047-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 6,2 8,1 10,7 9,9 16,8 Vilars IIb
6067 os-6067-3 OC jove2 dent  M1 sup 8,2 9,8 13,4 9,7 26,1 Vilars IIb
6170 os-6170-6 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 7,6 9 10,8 9,5 18,1 Vilars IIb
6210 os-6210-27 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 10 12,3 13,4 11,2 23,1 Vilars IIb
6210 os-6210-28 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,5 10,4 Vilars IIb
6210 os-6210-29 OC adult1 dent  M1 sup 8,1 9,9 9,6 11,6 10,6 Vilars IIb
6210 os-6210-30 OC jove2 dent  M1 sup 9,7 9,6 12,5 8,7 28,1 Vilars IIb
6210 os-6210-31 OC adult1 dent  M1 sup 7,8 10,2 10,9 10,9 9,5 Vilars IIb
6236 os-6236-2 OC jove3 dent  M1 sup 10,1 9,1 13,8 9,7 27 Vilars IIb
6415 os-6415-2 OC jove2 dent  M1 sup 8,4 13,1 9,2 Vilars IIb
11203 os-11203-6 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 9,8 17,7 Vilars IIb
11286 os-11286-10 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,2 10,9 11,3 10,7 12,6 Vilars IIb
11287 os-11287-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 12 11,7 11,2 19,3 Vilars IIb
11583 os-11583-1 OC jove dent  M1 sup 8,3 9,9 12,7 10,2 20,2 Vilars IIb
11588 os-11588-11 OC jove dent  M1 sup 10,7 10,3 15,5 10,4 28,5 Vilars IIb
6046 os-6046-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 9,7 7,3 12,3 7,4 19,8 Vilars IIb
6047 os-6047-12 OC Jove/adult dent  M2 inf 14 7,2 32,5 Vilars IIb
6210 os-6210-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,8 7,8 13,5 7,8 20,3 Vilars IIb
6210 os-6210-10 OC adult1 dent  M2 inf 10,9 7,2 13,4 7,4 19,4 Vilars IIb
11280 os-11280-3 OC jove3 dent  M2 inf 15,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-4 OC adult1 dent  M2 sup 10,7 9,6 13,3 11,3 Vilars IIb
6104 os-6104-3 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 12,2 9,4 15,4 10,4 25,6 Vilars IIb
6170 os-6170-5 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 7,2 9,5 13,1 9,7 25,1 Vilars IIb
6210 os-6210-24 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 17,2 34,5 Vilars IIb
6210 os-6210-26 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,9 11,9 14,7 10,9 25,6 Vilars IIb
6241 os-6241-3 OC Jove/adult1 dent  M2 sup 9,5 9,4 13,8 9,1 28,5 Vilars IIb
6372 os-6372-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,6 10,8 14,3 11,1 Vilars IIb
11094 os-11094-2 OC Jove/adult dent  M2 sup 13 12,8 16,6 13,3 36,4 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
7053 os-7053-32 OC jove3 dent  M2 inf 15,5 Vilars III
7071 os-7071-2 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 15,6 7,9 Vilars III
7072 os-7072-18 OC jove3 dent  M2 inf 11,7 6,7 16,8 7,1 36,8 Vilars III
7078 os-7078-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 15,9 7,9 Vilars III
7086 os-7086-14 OC Jove/adult2 dent  M2 inf 13,8 6,8 Vilars III
6057 os-6057-2 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 19,2 6,9 Vilars III
7053 os-7053-30 OC adult2 dent  M3 inf 19,8 6,6 20,8 8 26,6 Vilars III
7053 os-7053-31 OC adult1 dent  M3 inf 21,3 6,3 22,8 8,5 26,4 Vilars III
7056 os-7056-19 OC adult2 dent  M3 inf 15,2 6,1 19,3 7,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-39 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,4 6,6 18,1 38 Vilars III
7071 os-7071-3 OC Jove/adult dent  M3 inf 18,3 7,5 Vilars III
7071 os-7071-62 OC adult2 dent  M3 inf 19,1 6,9 20,4 7,7 25,9 Vilars III
7071 os-7071-69 OC adult1 dent  M3 inf 20,8 6,4 20,2 7,2 31,7 Vilars III
7071 os-7071-70 OC adult1 dent  M3 inf 18,8 20,8 7,8 24,2 Vilars III
7076 os-7076-14 OC Jove/adult dent  M3 inf 19,7 7,3 Vilars III
7076 os-7076-15 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,4 7 Vilars III
7078 os-7078-44 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 7,2 7,2 42,3 Vilars III
6048 os-6048-6 OC adult1 dent  M3 sup 20,5 11,1 19,4 11,7 30,2 Vilars III
7052 os-7052-22 OC adult3 dent  M3 sup 17,2 10,8 Vilars III
7053 os-7053-27 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 10 14,4 9,6 31,3 Vilars III
7059 os-7059-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,2 12,3 16,2 10,1 Vilars III
7060 os-7060-10 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 11,3 18,6 11,9 28,4 Vilars III
7071 os-7071-63 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,6 9,9 Vilars III
7073 os-7073-11 OC adult2 dent  M3 sup 23,9 12,7 21,2 12,1 26 Vilars III
7076 os-7076-16 OC Jove/adult3 dent  Pm4 inf 8 5,1 11 5,9 17,6 Vilars III
7086 os-7086-11 OC jove dent  Pm4 inf 10,3 5,7 Vilars III
11581 os-11581-26 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,1 5 7,9 7 8 Vilars 0
11581 os-11581-27 OVAR adult1 dent  Pm3 inf 5,4 5 7 5,5 6,7 Vilars 1
11514 os-11514-12 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 6,4 3,9 7,9 6,2 9,9 Vilars I
4518 os-4518-6 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7,6 5,2 7,9 5,9 6,7 Vilars Ia
6019 os-6019-3 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 8,3 6,5 10,7 6,3 18,3 Vilars II
6020 os-6020-8 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,1 5,6 8,8 6,5 8,7 Vilars II
6031 os-6031-5 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 8,9 6,6 10,5 6,9 16,3 Vilars II
6080 os-6080-5 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7 4,9 8,4 5,8 9,9 Vilars II
6254 os-6254-9 OVAR adult2 dent  Pm2 sup 6,7 6,3 Vilars IIb
6052 os-6052-5 OVAR indet.. dent  Pm3 inf 5,7 4,5 8,1 5,3 8,9 Vilars IIb
6254 os-6254-8 OVAR adult2 dent  Pm3 inf 7,9 6,2 Vilars IIb
6349 os-6349-14 OVAR Jove/adult3 dent  Pm3 sup 5,6 5,2 8,8 5,8 16,1 Vilars IIb
6047 os-6047-16 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,3 5,3 9,3 6,4 13,9 Vilars IIb
6210 os-6210-18 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,4 4,6 8,9 6,3 15,4 Vilars IIb



872

Annexos al capítol 8

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 fase
4324 os-4324-4 CAHI jove1 dent  M1 inf 9,6 7,3 13,7 7,2 26,1 Vilars Ib
4204 os-4204-23 CAHI Jove/adult dent  M1 inf 11,8 7,2 13 8,1 10,2 Vilars II
6210 os-6210-5 CAHI adult1 dent  M3 inf 17,9 7,5 22,3 7,8 Vilars IIb
6210 os-6210-8 CAHI Jove/adult3 dent  M3 inf 22,9 7,4 Vilars IIb
6046 os-6046-6 CAHI adult dent  Pm3 inf 6,5 5 Vilars IIb
6239 os-6239-9 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 7,8 5,3 Vilars IIb
11296 os-11296-18 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 6,2 4,7 7,1 5,6 6,2 Vilars IIb
6046 os-6046-3 CAHI Jove/adult3 dent  Pm4 inf 9,8 5,6 Vilars IIb
6210 os-6210-17 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7,5 6,4 9,6 6,1 14,3 Vilars IIb
6349 os-6349-15 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 8 5,2 10,1 5,5 Vilars IIb
11263 os-11263-1 CAHI adult1 dent  Pm4 inf 7 4,7 9,6 6,4 Vilars IIb
6371 os-6371-2 CAHI jove3 dent  D4 inf 12,6 6,1 14,8 6,5 4,1 Vilars IIb
7071 os-7071-67 CAHI Jove/adult dent  Pm2 inf 6,7 5,9 Vilars III
7071 os-7071-38 CAHI Jove/adult3 dent  Pm3 inf 5,1 4,2 8,2 4,9 11,5 Vilars III
7071 os-7071-68 CAHI Jove/adult dent  Pm3 inf 8 6,3 Vilars III
4675 os-4675-2 OC jove dent  M sup 15,3 8,9 Vilars 0
5027 os-5027-3 OC jove1 dent  M1 inf 13,9 5,8 Vilars 0
4465 os-4465-1 OC jove2 dent  M1 sup 7,5 9,6 12,2 8,6 22,8 Vilars 0
4533 os-4533-1 OC adult3 dent  M2 sup 12 13,1 6 Vilars 0
4675 os-4675-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,4 5,7 20,1 7,6 13,4 Vilars 0
4326 os-4326-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 17,5 10,5 Vilars 0
11581 os-11581-138 OC adult1 dent  Pm2 sup 5,5 5,2 7,9 6,7 11,7 Vilars 0
11581 os-11581-139 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,1 6,9 8 8,2 11,9 Vilars 1
11250 os-11250-1 OC Jove/adult dent  M ind 16,1 7 Vilars I
11103 os-11103-4 OC jove dent  M1 inf 12,2 6,6 Vilars I
11248 os-11248-3 OC jove1 dent  M1 inf 13 6,8 Vilars I
4508 os-4508-103 OC adult1 dent  M1 sup 11,6 11,2 10,1 Vilars I
4642 os-4642-31 OC jove dent  M1 sup 6,3 8,4 11,5 8,8 20 Vilars I
4720 os-4720-7 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 12 11,8 14,3 10,9 22,1 Vilars I
4721 os-4721-7 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 10,3 21,2 Vilars I
11248 os-11248-5 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 12,8 11,3 Vilars I
4162 os-4162-1 OC adult1 dent  M2 inf 11,2 7,4 13,9 7,9 17,3 Vilars I
4618 os-4618-18 OC jove3 dent  M2 inf 18,8 7,6 Vilars I
4720 os-4720-6 OC adult3 dent  M3 inf 19 6,2 19,7 7,4 10 Vilars I
4722 os-4722-7 OC adult1 dent  M3 inf 16,7 5,9 19,6 7,3 Vilars I
4618 os-4618-57 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18,1 9,9 16,2 10,3 31 Vilars I
4618 os-4618-118 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14,4 6,8 Vilars I
4631 os-4631-3 OC adult dent  M3 sup 11,8 10,3 14,9 11,2 25,4 Vilars I
4722 os-4722-8 OC adult2 dent  M3 sup 12,5 8,8 15,2 10,5 13,9 Vilars I
4722 os-4722-9 OC adult1 dent  M3 sup 15,9 9,9 21,5 Vilars I
4723 os-4723-1 OC adult1 dent  M3 sup 18,4 11,5 25 Vilars I
11248 os-11248-2 OC adult1 dent  M3 sup 17,2 10,9 Vilars I
11514 os-11514-9 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,1 11,3 Vilars I
4618 os-4618-181 OC adult dent  Pm2 sup 6,1 6,8 7,3 7,2 12,4 Vilars I
4722 os-4722-10 OC Jove/adult dent  Pm2 sup 5,3 5,4 7,5 6,5 10,1 Vilars I
4162 os-4162-2 OC adult dent  Pm3 sup 8 7,8 Vilars I
4722 os-4722-11 OC Jove/adult dent  Pm3 sup 5,8 7,6 8,7 7,3 21,5 Vilars I
4162 os-4162-3 OC Jove/adult2 dent  Pm4 sup 9,6 6,3 Vilars I
4618 os-4618-183 OC adult dent  Pm4 sup 9,6 5,9 10,3 6,4 10,6 Vilars I
4721 os-4721-6 OC jove1 dent  D4 sup 12,4 8,9 Vilars I
4512 os-4512-3 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,9 10,5 Vilars Ia
4518 os-4518-2 OC Jove/adult dent  M1 sup 14 10,8 22,2 Vilars Ia
4522 os-4522-16 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,5 10,4 11,3 9,8 13,3 Vilars Ia
4518 os-4518-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,1 11,1 15,8 10,6 34,2 Vilars Ia
4434 os-4434-1 OC adult2 dent  M3 inf 16,6 5,1 19,8 7,2 14,2 Vilars Ia
4512 os-4512-2 OC adult1 dent  M3 sup 15 10,3 Vilars Ia
4518 os-4518-3 OC Jove/adult dent  Pm4 sup 9,7 8 Vilars Ia
11500 os-11500-1 OC jove3 dent  M1 sup 14 11 Vilars Ib
4324 os-4324-2 OC jove3 dent  M2 sup 9,2 11,2 13,6 11,8 Vilars Ib
4224 os-4224-56 OC jove3 dent  M1 inf 10,9 5,8 13 6,9 21,4 Vilars II
4224 os-4224-57 OC jove3 dent  M1 inf 9,3 6,6 11,6 6,9 13,9 Vilars II
6020 os-6020-4 OC adult2 dent  M1 inf 8,5 6,3 9,4 6,7 6,6 Vilars II
6021 os-6021-10 OC jove dent  M1 inf 12,2 7 Vilars II
6030 os-6030-8 OC adult1 dent  M1 inf 11,4 7,7 11,4 Vilars II
6032 os-6032-6 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,6 Vilars II
6058 os-6058-4 OC Jove/adult2 dent  M1 inf 9,7 5,8 12,8 7,7 21,4 Vilars II
6375 os-6375-2 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 10,8 6,5 Vilars II
4174 os-4174-43 OC jove1 dent  M1 sup 13,1 8,7 Vilars II
4224 os-4224-50 OC Jove/adult2 dent  M1 sup 8,6 11,6 11,9 11,3 17,1 Vilars II
4224 os-4224-51 OC jove2 dent  M1 sup 14,2 9 29,5 Vilars II
4567 os-4567-50 OC jove3 dent  M1 sup 11,5 12,3 17,2 12,4 33,6 Vilars II
6020 os-6020-16 OC Jove/adult dent  M1 sup 9 12 13 10,8 22,3 Vilars II
6020 os-6020-17 OC Jove/adult dent  M1 sup 9,2 11 12,4 10,9 19,3 Vilars II
6020 os-6020-18 OC jove dent  M1 sup 7,9 9,1 12,5 8,7 Vilars II
6030 os-6030-7 OC jove2 dent  M1 sup 7,7 9,4 12,7 10 20,1 Vilars II
6252 os-6252-7 OC jove dent  M1 sup 7,8 10,1 12,4 10,1 Vilars II
6255 os-6255-2 OC jove1 dent  M1 sup 13,3 9,7 Vilars II
4224 os-4224-6 OC Jove/adult dent  M2 inf 8,8 5,6 13,8 7,1 21,9 Vilars II
4224 os-4224-58 OC jove3 dent  M2 inf 13,7 7 Vilars II
6020 os-6020-5 OC adult2 dent  M2 inf 10,3 7,4 12 8,1 8,7 Vilars II
6021 os-6021-12 OC adult1 dent  M2 inf 11,5 7,2 14 7,9 16,9 Vilars II
6030 os-6030-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,1 5,8 12,2 7,7 17,3 Vilars II
11098 os-11098-3 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 13,7 7,5 Vilars II
4166 os-4166-1 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,6 11,4 14,9 10,1 30,5 Vilars II
4174 os-4174-18 OC adult2 dent  M2 sup 10,1 9,2 12,6 11,6 11,5 Vilars II
4224 os-4224-48 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 11,1 10,4 14,3 10,2 26,7 Vilars II
4224 os-4224-49 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 10,7 11,2 15,1 10,9 26,5 Vilars II
4567 os-4567-49 OC Jove/adult dent  M2 sup 9,1 9,5 13,4 9 29,1 Vilars II
4567 os-4567-51 OC jove3 dent  M2 sup 14,6 9,6 Vilars II
4567 os-4567-52 OC jove3 dent  M2 sup 15,8 9,4 Vilars II
4567 os-4567-53 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,5 10,6 16,8 11,6 30,3 Vilars II
6020 os-6020-13 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,4 11,7 14,9 11,1 28,3 Vilars II
6020 os-6020-14 OC Jove/adult dent  M2 sup 11,3 10,4 14,9 12,2 23,6 Vilars II
6020 os-6020-15 OC adult2 dent  M2 sup 9,6 11,9 11,5 13,3 8,6 Vilars II
6021 os-6021-5 OC adult1 dent  M2 sup 11,6 11,7 14,1 11,4 20,6 Vilars II
6252 os-6252-6 OC Jove/adult dent  M2 sup 12,3 12,9 Vilars II
11088 os-11088-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 11 9,4 14,4 9,8 Vilars II
11098 os-11098-2 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 12,5 10,6 Vilars II
4174 os-4174-42 OC Jove/adult dent  M3 inf 15 6,7 Vilars II
4207 os-4207-12 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,3 7,1 Vilars II
4209 os-4209-1 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 7,5 21,7 8 32,8 Vilars II
4224 os-4224-54 OC adult1 dent  M3 inf 21 5,9 21,2 7,9 23,7 Vilars II
4224 os-4224-55 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,9 7,1 Vilars II
4567 os-4567-47 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 18,6 5 19,7 7 35,4 Vilars II
6020 os-6020-6 OC adult1 dent  M3 inf 15,5 4,9 18,9 7,3 23,3 Vilars II
6020 os-6020-7 OC adult2 dent  M3 inf 16,5 7,4 20,8 8,3 18,2 Vilars II
6031 os-6031-2 OC adult1 dent  M3 inf 14,2 6,4 18,2 7,5 28,3 Vilars II
6031 os-6031-3 OC adult2 dent  M3 inf 20 7,4 Vilars II
6058 os-6058-2 OC adult1 dent  M3 inf 16,2 6,2 20 7,9 28,4 Vilars II
6210 os-6210-11 OC Jove/adult3 dent  M3 inf Vilars II
6264 os-6264-4 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,8 Vilars II
11036 os-11036-4 OC adult1 dent  M3 inf 19,1 6 21,5 7,9 22,3 Vilars II
11098 os-11098-1 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,1 7,4 Vilars II
4174 os-4174-40 OC adult1 dent  M3 sup 21,3 11,3 16,2 10,3 30,6 Vilars II
4174 os-4174-41 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 9,1 16,3 15,8 Vilars II
4176 os-4176-1 OC Jove/adult dent  M3 sup 17,6 Vilars II
4204 os-4204-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 13,6 9 Vilars II
4224 os-4224-7 OC Jove/adult dent  M3 sup 15,8 10,3 Vilars II
4224 os-4224-47 OC adult1 dent  M3 sup 19,3 12,7 16,9 11,5 34,6 Vilars II
5018 os-5018-9 OC adult1 dent  M3 sup 11,9 10,5 16,2 11,1 22,7 Vilars II
6019 os-6019-4 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 17,6 11,3 24,8 Vilars II
6019 os-6019-5 OC adult2 dent  M3 sup 16,1 10,4 17,8 11,7 13,5 Vilars II
6019 os-6019-6 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 10,4 18,4 10,9 33,6 Vilars II
6020 os-6020-12 OC adult1 dent  M3 sup 15 11,8 17,1 11,5 25,6 Vilars II
6021 os-6021-7 OC adult2 dent  M3 sup 17,1 11,4 26,7 Vilars II
6030 os-6030-4 OC adult1 dent  M3 sup 14,7 8,2 17,1 10,9 23,4 Vilars II
6030 os-6030-5 OC adult1 dent  M3 sup 15,8 11,2 18,5 12,5 25,3 Vilars II
6031 os-6031-6 OC adult2 dent  M3 sup 16,4 10,9 Vilars II
6080 os-6080-4 OC adult3 dent  M3 sup 18,6 10,7 17,3 11,1 27,4 Vilars II
6252 os-6252-4 OC adult3 dent  M3 sup 15,2 9 17 11 9,8 Vilars II
6272 os-6272-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,9 16,8 11 33,9 Vilars II
6020 os-6020-9 OC indet.. dent  Pm2 inf 4,4 3,1 5,2 4,5 7,1 Vilars II
4210 os-4210-2 OC adult dent  Pm2 sup 6,6 7,1 7 7,3 8,4 Vilars II
4207 os-4207-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,5 6,6 8,3 9,5 19,2 Vilars II
5038 os-5038-15 OC indet.. dent  Pm3 sup 5,8 7,1 8,4 6,6 16,7 Vilars II
6020 os-6020-21 OC adult dent  Pm3 sup 6,2 7,7 8 7,9 14,6 Vilars II
6020 os-6020-22 OC adult1 dent  Pm3 sup 6,2 7,4 8,2 7,7 15,6 Vilars II
4224 os-4224-52 OC adult2 dent  Pm4 sup 8,5 7,8 Vilars II
4224 os-4224-53 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,8 9,1 9,8 7,7 Vilars II
6020 os-6020-23 OC adult2 dent  Pm4 sup 5,2 7,9 7,5 8,8 14,5 Vilars II
6021 os-6021-4 OC adult1 dent  Pm4 sup 5,3 7,2 7,8 8,4 19,2 Vilars II
4216 os-4216-11 OC adult1 dent  M1 inf 9,3 6,2 9,6 7 6,4 Vilars IIa
6284 os-6284-2 OC indet.. dent  M1 inf 8,5 5,6 Vilars IIa
10010 os-10010-30 OC Jove/adult dent  M1 inf 12,5 7,1 Vilars IIa
4216 os-4216-6 OC jove dent  M1 sup 9,1 11,2 11,5 27,4 Vilars IIa
6107 os-6107-8 OC jove dent  M1 sup 10,1 10,4 13,7 9,7 26,9 Vilars IIa
6107 os-6107-9 OC jove dent  M1 sup 10,3 12,6 15,2 12 30,2 Vilars IIa
6107 os-6107-20 OC adult1 dent  M1 sup 9,7 8,7 13,1 10,5 16,3 Vilars IIa
6282 os-6282-2 OC jove dent  M1 sup 8,5 11,3 13,6 9,6 26,4 Vilars IIa
10010 os-10010-27 OC Jove/adult dent  M1 sup 11,5 10,9 15,2 10,7 Vilars IIa
10010 os-10010-28 OC jove dent  M1 sup 10 9,4 13,7 10,2 23,2 Vilars IIa
10010 os-10010-29 OC jove dent  M1 sup 9,5 11,9 14,1 10,7 25,3 Vilars IIa
11045 os-11045-3 OC jove3 dent  M1 sup 9,6 13,2 11,2 23,1 Vilars IIa
4216 os-4216-7 OC Jove/adult dent  M2 sup 10,4 9,6 14 10,6 26,2 Vilars IIa
6107 os-6107-18 OC jove3 dent  M2 sup 10,3 11,5 13,9 8,6 36,6 Vilars IIa
6282 os-6282-1 OC adult1 dent  M2 sup 10,2 10,8 14,5 11 22,8 Vilars IIa
10010 os-10010-26 OC jove3 dent  M2 sup 11,7 12,6 16,9 10,2 35,1 Vilars IIa
6286 os-6286-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,7 6,8 21,2 8,3 23,8 Vilars IIa
6081 os-6081-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,2 10,1 Vilars IIa
6107 os-6107-13 OC adult2 dent  M3 sup 15,5 11,8 15,3 10,2 29,9 Vilars IIa
6107 os-6107-14 OC adult1 dent  M3 sup 21 12,9 18,5 12,2 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-15 OC adult1 dent  M3 sup 19,1 12,8 16,8 10,1 35,5 Vilars IIa
6107 os-6107-16 OC adult1 dent  M3 sup 18,9 11,8 17 11,2 30,6 Vilars IIa
6107 os-6107-17 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 10,3 18 12,5 25,9 Vilars IIa
6107 os-6107-21 OC adult2 dent  M3 sup 17,5 10,6 17,6 10,9 25,3 Vilars IIa
6107 os-6107-22 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,7 9 Vilars IIa
6412 os-6412-4 OC adult1 dent  M3 sup 17,6 10,2 16,5 10,9 25,7 Vilars IIa
10010 os-10010-25 OC adult1 dent  M3 sup 17,8 11,2 28,9 Vilars IIa
11494 os-11494-5 OC Jove/adult3 dent  Pm2 sup 8,8 9,9 9,2 8,1 22,7 Vilars IIa
6047 os-6047-8 OC adult3 dent  M sup 7,8 9,7 3,9 Vilars IIb
6210 os-6210-44 OC adult1 dent  M sup 13,3 9,3 Vilars IIb
6210 os-6210-45 OC adult1 dent  M sup 15,2 11,4 Vilars IIb
6236 os-6236-3 OC Jove/adult dent  M sup 8,5 8,7 13,5 10,1 26,3 Vilars IIb
6238 os-6238-9 OC Jove/adult dent  M sup 14,6 8,7 Vilars IIb
6047 os-6047-11 OC adult1 dent  M1 inf 8,5 5,5 10,9 Vilars IIb
6210 os-6210-12 OC jove2 dent  M1 inf 10,6 6,5 13,2 7,5 23,9 Vilars IIb
6210 os-6210-13 OC Jove/adult3 dent  M1 inf 11,7 6,7 15,4 Vilars IIb
6210 os-6210-14 OC adult1 dent  M1 inf 8,4 6,5 10,6 7,3 9,7 Vilars IIb
6210 os-6210-15 OC jove3 dent  M1 inf 8,5 5,8 11,7 6,4 16,6 Vilars IIb
6238 os-6238-7 OC jove2 dent  M1 inf 13,5 6,3 Vilars IIb
6349 os-6349-12 OC jove3 dent  M1 inf 10 7 15 7,1 28,8 Vilars IIb
6349 os-6349-13 OC jove3 dent  M1 inf 15,3 7,8 Vilars IIb
6372 os-6372-8 OC jove2 dent  M1 inf 12,7 6,4 Vilars IIb
11276 os-11276-4 OC jove dent  M1 inf 12,4 7,4 Vilars IIb
11276 os-11276-5 OC jove dent  M1 inf 11,2 6,6 Vilars IIb
11280 os-11280-2 OC jove3 dent  M1 inf 9,1 7,1 13,2 7,8 18,6 Vilars IIb
11588 os-11588-10 OC jove1 dent  M1 inf 15,2 5,5 Vilars IIb
6045 os-6045-3 OC jove1 dent  M1 sup 12,3 9,5 23,8 Vilars IIb
6045 os-6045-4 OC jove3 dent  M1 sup 8,3 9,7 13 9,1 21,4 Vilars IIb
6047 os-6047-4 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 11,5 11 11,5 14,1 Vilars IIb
6047 os-6047-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 6,2 8,1 10,7 9,9 16,8 Vilars IIb
6067 os-6067-3 OC jove2 dent  M1 sup 8,2 9,8 13,4 9,7 26,1 Vilars IIb
6170 os-6170-6 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 7,6 9 10,8 9,5 18,1 Vilars IIb
6210 os-6210-27 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 10 12,3 13,4 11,2 23,1 Vilars IIb
6210 os-6210-28 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 13,5 10,4 Vilars IIb
6210 os-6210-29 OC adult1 dent  M1 sup 8,1 9,9 9,6 11,6 10,6 Vilars IIb
6210 os-6210-30 OC jove2 dent  M1 sup 9,7 9,6 12,5 8,7 28,1 Vilars IIb
6210 os-6210-31 OC adult1 dent  M1 sup 7,8 10,2 10,9 10,9 9,5 Vilars IIb
6236 os-6236-2 OC jove3 dent  M1 sup 10,1 9,1 13,8 9,7 27 Vilars IIb
6415 os-6415-2 OC jove2 dent  M1 sup 8,4 13,1 9,2 Vilars IIb
11203 os-11203-6 OC jove2 dent  M1 sup 11,5 9,8 17,7 Vilars IIb
11286 os-11286-10 OC Jove/adult3 dent  M1 sup 8,2 10,9 11,3 10,7 12,6 Vilars IIb
11287 os-11287-5 OC Jove/adult dent  M1 sup 8,8 12 11,7 11,2 19,3 Vilars IIb
11583 os-11583-1 OC jove dent  M1 sup 8,3 9,9 12,7 10,2 20,2 Vilars IIb
11588 os-11588-11 OC jove dent  M1 sup 10,7 10,3 15,5 10,4 28,5 Vilars IIb
6046 os-6046-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 9,7 7,3 12,3 7,4 19,8 Vilars IIb
6047 os-6047-12 OC Jove/adult dent  M2 inf 14 7,2 32,5 Vilars IIb
6210 os-6210-9 OC adult1 dent  M2 inf 10,8 7,8 13,5 7,8 20,3 Vilars IIb
6210 os-6210-10 OC adult1 dent  M2 inf 10,9 7,2 13,4 7,4 19,4 Vilars IIb
11280 os-11280-3 OC jove3 dent  M2 inf 15,8 8 Vilars IIb
6067 os-6067-4 OC adult1 dent  M2 sup 10,7 9,6 13,3 11,3 Vilars IIb
6104 os-6104-3 OC Jove/adult2 dent  M2 sup 12,2 9,4 15,4 10,4 25,6 Vilars IIb
6170 os-6170-5 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 7,2 9,5 13,1 9,7 25,1 Vilars IIb
6210 os-6210-24 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 17,2 34,5 Vilars IIb
6210 os-6210-26 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,9 11,9 14,7 10,9 25,6 Vilars IIb
6241 os-6241-3 OC Jove/adult1 dent  M2 sup 9,5 9,4 13,8 9,1 28,5 Vilars IIb
6372 os-6372-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,6 10,8 14,3 11,1 Vilars IIb
11094 os-11094-2 OC Jove/adult dent  M2 sup 13 12,8 16,6 13,3 36,4 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
11276 os-11276-3 OC Jove/adult dent  M2 sup 14,1 10 Vilars IIb
11280 os-11280-1 OC jove3 dent  M2 sup 16,4 11,6 Vilars IIb
11287 os-11287-3 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 16 11,1 32,04 Vilars IIb
11287 os-11287-4 OC Jove/adult3 dent  M2 sup 10,1 10,4 14,6 9,2 30,9 Vilars IIb
11293 os-11293-2 OC jove3 dent  M2 sup 17,2 11,3 Vilars IIb
11296 os-11296-16 OC jove3 dent  M2 sup 15 9 Vilars IIb
6047 os-6047-13 OC adult1 dent  M3 inf 18,9 6,5 21,5 7,8 25,4 Vilars IIb
6047 os-6047-15 OC adult1 dent  M3 inf 20,5 7,5 32,1 Vilars IIb
6262 os-6262-1 OC adult1 dent  M3 inf 16 11 25 5,2 Vilars IIb
6381 os-6381-1 OC adult1 dent  M3 inf 17,8 5 19,9 7,5 29 Vilars IIb
11093 os-11093-10 OC adult1 dent  M3 inf 19,2 6,4 21,3 8,1 26,6 Vilars IIb
11276 os-11276-1 OC adult1 dent  M3 inf 18,1 6 20,2 7,5 21,3 Vilars IIb
11588 os-11588-13 OC adult2 dent  M3 inf 18 5,6 19,9 7,2 12,6 Vilars IIb
6046 os-6046-9 OC adult2 dent  M3 sup 18,2 12,3 Vilars IIb
6047 os-6047-6 OC adult3 dent  M3 sup 16,6 10,1 7,6 Vilars IIb
6067 os-6067-1 OC adult2 dent  M3 sup 16,2 9,3 17,4 11 Vilars IIb
6109 os-6109-14 OC adult2 dent  M3 sup 15,4 10,6 17 23 Vilars IIb
6210 os-6210-19 OC adult1 dent  M3 sup 16,8 10,3 16,7 11,3 30,6 Vilars IIb
6210 os-6210-20 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 9,6 Vilars IIb
6210 os-6210-21 OC adult3 dent  M3 sup 17,4 12,5 19,3 15,6 Vilars IIb
6210 os-6210-22 OC adult1 dent  M3 sup 17,1 11,6 22,6 Vilars IIb
6210 os-6210-25 OC adult2 dent  M3 sup 11,9 13,1 14,2 13,4 18,7 Vilars IIb
6238 os-6238-6 OC adult1 dent  M3 sup 14,8 11,7 Vilars IIb
6275 os-6275-1 OC adult2 dent  M3 sup 13,5 9,9 17,2 11,5 19,3 Vilars IIb
6366 os-6366-1 OC adult2 dent  M3 sup 15,7 11,6 16,4 12 19,9 Vilars IIb
6372 os-6372-2 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,3 10,2 Vilars IIb
11094 os-11094-3 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 18 12 35,5 Vilars IIb
11152 os-11152-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 16,8 11,1 Vilars IIb
11287 os-11287-2 OC adult1 dent  M3 sup 15,5 12,8 16,9 9,5 37,9 Vilars IIb
11293 os-11293-1 OC adult1 dent  M3 sup 16,1 17,2 10 30,1 Vilars IIb
11296 os-11296-15 OC adult3 dent  M3 sup 14,2 9,2 16,8 10,8 11,9 Vilars IIb
11588 os-11588-14 OC adult2 dent  M3 sup 14,1 12,25 15,1 12,9 11,1 Vilars IIb
6349 os-6349-18 OC adult2 dent  Pm2 inf 6 4,1 6,8 5,1 3,5 Vilars IIb
6046 os-6046-5 OC adult3 dent  Pm2 sup 6,5 8,5 Vilars IIb
7053 os-7053-32 OC jove3 dent  M2 inf 15,5 Vilars III
7071 os-7071-2 OC Jove/adult3 dent  M2 inf 15,6 7,9 Vilars III
7072 os-7072-18 OC jove3 dent  M2 inf 11,7 6,7 16,8 7,1 36,8 Vilars III
7078 os-7078-4 OC Jove/adult dent  M2 inf 15,9 7,9 Vilars III
7086 os-7086-14 OC Jove/adult2 dent  M2 inf 13,8 6,8 Vilars III
6057 os-6057-2 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 19,2 6,9 Vilars III
7053 os-7053-30 OC adult2 dent  M3 inf 19,8 6,6 20,8 8 26,6 Vilars III
7053 os-7053-31 OC adult1 dent  M3 inf 21,3 6,3 22,8 8,5 26,4 Vilars III
7056 os-7056-19 OC adult2 dent  M3 inf 15,2 6,1 19,3 7,2 13,6 Vilars III
7068 os-7068-39 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 20,4 6,6 18,1 38 Vilars III
7071 os-7071-3 OC Jove/adult dent  M3 inf 18,3 7,5 Vilars III
7071 os-7071-62 OC adult2 dent  M3 inf 19,1 6,9 20,4 7,7 25,9 Vilars III
7071 os-7071-69 OC adult1 dent  M3 inf 20,8 6,4 20,2 7,2 31,7 Vilars III
7071 os-7071-70 OC adult1 dent  M3 inf 18,8 20,8 7,8 24,2 Vilars III
7076 os-7076-14 OC Jove/adult dent  M3 inf 19,7 7,3 Vilars III
7076 os-7076-15 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 21,4 7 Vilars III
7078 os-7078-44 OC Jove/adult3 dent  M3 inf 7,2 7,2 42,3 Vilars III
6048 os-6048-6 OC adult1 dent  M3 sup 20,5 11,1 19,4 11,7 30,2 Vilars III
7052 os-7052-22 OC adult3 dent  M3 sup 17,2 10,8 Vilars III
7053 os-7053-27 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 14 10 14,4 9,6 31,3 Vilars III
7059 os-7059-1 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 19,2 12,3 16,2 10,1 Vilars III
7060 os-7060-10 OC adult2 dent  M3 sup 18,9 11,3 18,6 11,9 28,4 Vilars III
7071 os-7071-63 OC Jove/adult3 dent  M3 sup 15,6 9,9 Vilars III
7073 os-7073-11 OC adult2 dent  M3 sup 23,9 12,7 21,2 12,1 26 Vilars III
7076 os-7076-16 OC Jove/adult3 dent  Pm4 inf 8 5,1 11 5,9 17,6 Vilars III
7086 os-7086-11 OC jove dent  Pm4 inf 10,3 5,7 Vilars III
11581 os-11581-26 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,1 5 7,9 7 8 Vilars 0
11581 os-11581-27 OVAR adult1 dent  Pm3 inf 5,4 5 7 5,5 6,7 Vilars 1
11514 os-11514-12 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 6,4 3,9 7,9 6,2 9,9 Vilars I
4518 os-4518-6 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7,6 5,2 7,9 5,9 6,7 Vilars Ia
6019 os-6019-3 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 8,3 6,5 10,7 6,3 18,3 Vilars II
6020 os-6020-8 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,1 5,6 8,8 6,5 8,7 Vilars II
6031 os-6031-5 OVAR adult2 dent  Pm4 inf 8,9 6,6 10,5 6,9 16,3 Vilars II
6080 os-6080-5 OVAR adult3 dent  Pm4 inf 7 4,9 8,4 5,8 9,9 Vilars II
6254 os-6254-9 OVAR adult2 dent  Pm2 sup 6,7 6,3 Vilars IIb
6052 os-6052-5 OVAR indet.. dent  Pm3 inf 5,7 4,5 8,1 5,3 8,9 Vilars IIb
6254 os-6254-8 OVAR adult2 dent  Pm3 inf 7,9 6,2 Vilars IIb
6349 os-6349-14 OVAR Jove/adult3 dent  Pm3 sup 5,6 5,2 8,8 5,8 16,1 Vilars IIb
6047 os-6047-16 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 7,3 5,3 9,3 6,4 13,9 Vilars IIb
6210 os-6210-18 OVAR adult1 dent  Pm4 inf 6,4 4,6 8,9 6,3 15,4 Vilars IIb

SUDO

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4508 os-4508-4 SUDO Jove/adult  Femur 209,7 18,1 45,4 57,3 Vilars I
4508 os-4508-85 SUDO Jove/adult  Femur 24,2 Vilars I
4508 os-4508-1 SUDO Jove/adult1  Radi 28,3 19,9 Vilars I
4508 os-4508-2 SUDO Jove/adult1  Radi 33,5 28,8 25,2 Vilars I
4642 os-4642-42 SUDO Jove/adult  Radi 29,1 27,2 Vilars I
4508 os-4508-7 SUDO Jove/adult  tibia 29,3 25,4 Vilars I
4720 os-4720-1 SUDO Jove/adult1  humer 32,8 29,3 34,1 Vilars I?
4350 os-4350-2 SUDO jove  Radi 22,8 16,8 12,4 25,6 23,8 20 Vilars Ib
3442 os-3442-60 SUDO Jove/adult  tibia 31 26,7 Vilars II
6297 os-6297-57 SUDO Jove/adult  Femur 24 16 Vilars IIa
6297 os-6297-62 SUDO Jove/adult  Femur 23,9 15,9 40,6 54,4 Vilars IIa
6282 os-6282-26 SUDO adult  humer 36,1 29,8 35,9 Vilars IIa
6297 os-6297-42 SUDO Jove/adult1  humer 15,7 36,1 28,6 36,7 Vilars IIa
6297 os-6297-43 SUDO Jove/adult1  humer 15,5 35,4 30,6 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-30 SUDO Jove/adult  Radi 27,9 28,9 19,6 32,4 28,1 Vilars IIa
6297 os-6297-44 SUDO Jove/adult1  Radi 25 18,5 17,3 30 27,1 23,9 Vilars IIa
10010 os-10010-62 SUDO Jove/adult  Radi 16,8 Vilars IIa
6297 os-6297-58 SUDO Jove/adult  tibia 41,8 18 26,9 23,6 Vilars IIa
6297 os-6297-63 SUDO Jove/adult  tibia 18,1 27 24,1 Vilars IIa
6046 os-6046-44 SUDO Jove/adult1  humer 35,1 35,7 Vilars IIb
6170 os-6170-26 SUDO Jove/adult1  humer 38,2 33,5 38,3 Vilars IIb
6108 os-6108-11 SUDO Jove/adult  Radi 28,3 18,2 Vilars IIb
6210 os-6210-179 SUDO Jove/adult  Radi 24,3 Vilars IIb
6372 os-6372-53 SUDO jove3  Radi 22,7 13,4 Vilars IIb
11286 os-11286-1 SUDO adult  Radi 28,5 20,1 17,1 Vilars IIb
11299 os-11299-6 SUDO  Radi 31 28,3 24,7 Vilars IIb
6239 os-6239-4 SUDO adult3  tibia 20,6 29,2 24,5 Vilars IIb
11152 os-11152-4 SUDO Jove/adult  tibia 25 18,5 Vilars IIb
11299 os-11299-9 SUDO Jove/adult  tibia 19,2 Vilars IIb

OSSOS LLARGS

11299 os-11299-10 SUDO Jove/adult  tibia 19,1 Vilars IIb
11299 os-11299-11 SUDO Jove/adult  tibia 28,6 26 Vilars IIb
11299 os-11299-13 SUDO Jove/adult  tibia 45,2 Vilars IIb
7074 os-7074-1 SUDO Jove/adult  Femur 13,5 Vilars III
7073 os-7073-1 SUDO Jove/adult1  humer 39 32,9 Vilars III
7052 os-7052-57 SUDO FOETUE NN  Radi 8,7 Vilars III
7056 os-7056-33 SUDO FOETUE NN  Radi 9,7 Vilars III
7074 os-7074-2 SUDO Jove/adult  Radi 27,4 18,2 Vilars III

FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
11581 os-11581-21 SUDO Jove/adult Phalange I 32,3 14,6 15,1 11,4 12,9 9 Vilars 0
11672 os-11672-52 SUDO Jove/adult Phalange II 7,5 8 6,7 6,8 7 Vilars 0
11581 os-11581-109 SUDO jove3 Phalange II 23,2 16,5 16,5 13,6 14,7 14,3 Vilars 0
11589 os-11589-14 SUDO Jove/adult Phalange II 22,3 14,7 14,5 12,3 12,8 13,5 Vilars 0
11672 os-11672-47 SUDO Jove/adult Phalange I 14,6 14,6 Vilars I
11672 os-11672-48 SUDO Jove/adult Phalange I 11,2 10,2 7,8 Vilars I
11672 os-11672-49 SUDO Jove/adult Phalange I 13,6 9,8 Vilars I
11672 os-11672-50 SUDO Jove/adult Phalange I 9,3 9,9 6,3 7 6,8 Vilars I
11672 os-11672-51 SUDO Jove/adult Phalange I 6,2 6,8 6,6 Vilars I
4508 os-4508-22 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 7,6 8,8 Vilars I
4588 os-4588-1 SUDO Jove/adult Phalange I 10,5 12,6 9 Vilars I
11097 os-11097-12 SUDO Jove/adult Phalange I 20,9 9,4 9,7 6,5 7,1 Vilars I
4720 os-4720-2 SUDO Jove/adult Phalange I 12,5 13,5 9,2 Vilars I
11581 os-11581-107 SUDO Jove/adult Phalange I 15,2 9,7 Vilars I
4508 os-4508-19 SUDO Jove/adult Phalange I 15,5 14,9 10,1 Vilars I
4508 os-4508-23 SUDO Jove/adult Phalange I 7,9 8,4 8,8 Vilars I
4722 os-4722-29 SUDO Jove/adult Phalange I 12,6 14,4 10 Vilars I
11097 os-11097-15 SUDO Jove/adult Phalange I 31,5 13,9 14,4 11,3 13,4 9,7 Vilars I
11097 os-11097-18 SUDO Jove/adult Phalange I 31,8 14 14,2 10,5 13,3 9,1 Vilars I
11097 os-11097-21 SUDO Jove/adult Phalange I 21,8 10,2 10,1 7 7,8 7,9 Vilars I
6256 os-6256-14 SUDO Jove/adult Phalange II 7,3 7,6 7,7 Vilars I
11581 os-11581-113 SUDO jove3 Phalange II 9,4 10,1 Vilars I
11097 os-11097-19 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,4 14,2 11,5 12,3 11,9 Vilars I
11097 os-11097-22 SUDO Jove/adult Phalange II 12,2 8,5 8,6 7,3 7,4 8 Vilars I
4162 os-4162-20 SUDO adult Phalange II 24,1 16,2 16,3 16,1 14,6 15,9 14,7 Vilars I
4508 os-4508-20 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,4 15,7 13,1 13,4 13,4 Vilars I
4508 os-4508-21 SUDO Jove/adult Phalange II 23,7 15,3 13,1 15,1 14 Vilars I
4508 os-4508-24 SUDO Jove/adult Phalange II 12,5 8 9,2 7,3 7,6 8,1 Vilars I
4508 os-4508-78 SUDO Jove/adult Phalange II 12,1 11,6 Vilars I
4508 os-4508-79 SUDO Jove/adult Phalange II 25,2 15,8 16,6 13,2 13,4 14,6 Vilars I
4508 os-4508-80 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,3 16,3 12,6 12,7 13,2 Vilars I
4630 os-4630-2 SUDO Jove/adult Phalange II 21,4 13,7 11,3 12,3 Vilars I
4350 os-4350-19 SUDO jove Phalange I 12,2 8,7 Vilars Ib
5038 os-5038-8 SUDO adult Phalange I 20,7 10,1 10,5 7,1 6,9 7,2 Vilars II
11098 os-11098-27 SUDO Jove/adult Phalange I 13,2 14,7 10,4 Vilars II
3442 os-3442-69 SUDO Jove/adult Phalange I 17 16,2 Vilars II
3442 os-3442-70 SUDO Jove/adult Phalange II 13,7 12,5 Vilars II
4224 os-4224-89 SUDO Jove/adult Phalange II 23,6 14,3 14,7 11,1 12,6 12 Vilars II
6297 os-6297-79 SUDO Jove/adult Phalange I 12,8 14,4 9,4 Vilars IIa
6297 os-6297-80 SUDO Jove/adult Phalange I 12 14,5 10,1 Vilars IIa
6297 os-6297-81 SUDO Jove/adult Phalange I 13 14,7 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-82 SUDO Jove/adult Phalange I 33,8 14,9 15,8 12 14,7 10,5 Vilars IIa
6297 os-6297-83 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,5 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-84 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,2 9,2 Vilars IIa
6297 os-6297-85 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 7,1 7,4 Vilars IIa
6297 os-6297-86 SUDO Jove/adult Phalange I 7,4 7,8 7,9 Vilars IIa
6297 os-6297-87 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 6,6 7,1 Vilars IIa
6297 os-6297-88 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 6,6 6,7 Vilars IIa
6297 os-6297-90 SUDO Jove/adult Phalange II 21 14,4 15,5 12,7 12,9 12,7 Vilars IIa
6297 os-6297-91 SUDO Jove/adult Phalange II 20,2 15,4 15,1 12,7 14,9 13 Vilars IIa
6297 os-6297-92 SUDO Jove/adult Phalange II 20,9 14,5 15,4 12,5 12,8 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-93 SUDO Jove/adult Phalange II 20,4 14,6 15 11,9 12,9 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-94 SUDO Jove/adult Phalange II 20,3 14,8 15,2 12,2 14,2 12,9 Vilars IIa
11097 os-11097-16 SUDO Jove/adult Phalange II 22,1 14,4 14,1 11,7 13,2 12,3 Vilars IIa
6052 os-6052-12 SUDO adult Phalange I 35,1 16,6 16,1 12,6 15,4 10,5 Vilars IIb
6109 os-6109-10 SUDO adult Phalange I 32,5 15,4 14,9 12,3 13,4 9,7 Vilars IIb
11184 os-11184-1 SUDO adult Phalange I 33,9 16,3 16,8 13 14,8 9,7 Vilars IIb
11275 os-11275-22 SUDO adult Phalange I 34,5 15,5 16,5 13,3 14,6 10,7 Vilars IIb
11286 os-11286-2 SUDO adult Phalange I 30 14 14,3 10,4 12,5 9 Vilars IIb
11094 os-11094-25 SUDO Jove/adult Phalange I 14,2 16,3 11,3 Vilars IIb
11299 os-11299-54 SUDO Jove/adult Phalange I 37,3 15,5 14,2 12,7 14,1 9,7 Vilars IIb
11299 os-11299-55 SUDO Jove/adult Phalange I 13,3 14,5 10,4 Vilars IIb
11299 os-11299-62 SUDO Jove/adult Phalange I 37,9 15,5 15,4 12,9 14,5 10,3 Vilars IIb
11299 os-11299-63 SUDO Jove/adult Phalange I 38 15,9 15,1 13,2 Vilars IIb
11299 os-11299-69 SUDO Jove/adult Phalange I 34,9 16,6 15,8 13,5 14,5 9,9 Vilars IIb
6297 os-6297-89 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,6 14,9 11,8 13,1 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-57 SUDO Jove/adult1 Phalange II 23,9 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-58 SUDO Jove/adult Phalange II 23,1 14,7 15,6 13 13 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-59 SUDO Jove/adult Phalange II 10,5 7,3 7,5 6,3 6,5 Vilars IIb
11299 os-11299-64 SUDO Jove/adult Phalange II 23 14,8 15,7 13 13,2 13,5 Vilars IIb
11299 os-11299-65 SUDO Jove/adult Phalange II 20 15,2 15,4 12,9 14,9 Vilars IIb
11581 os-11581-108 SUDO adult Phalange II 14,8 12,2 13,1 8,7 Vilars IIb
11151 os-11151-19 SUDO adult Phalange II 21,2 15,7 14,9 12,7 14,9 Vilars IIb

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 fase
11672 os-11672-29 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 6,1 7 Vilars I
4485 os-4485-7 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,7 8,3 Vilars I
11672 os-11672-21 SUDO jove dent  M1 inf 9,9 Vilars I
11672 os-11672-8 SUDO jove dent  M1 sup 17,5 12,5 Vilars I
11672 os-11672-22 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,4 12 Vilars I
11672 os-11672-23 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,9 12,6 Vilars I
11672 os-11672-9 SUDO jove3 dent  M2 sup 21 16,1 Vilars I
11672 os-11672-10 SUDO jove3 dent  M2 sup 21,6 15 Vilars I
4508 os-4508-77 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 33,2 18,6 Vilars I
11672 os-11672-15 SUDO Jove/adult dent  Pm1 inf 6,8 3,2 Vilars I
11097 os-11097-31 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,8 6,4 Vilars I
11672 os-11672-1 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,9 Vilars I
11672 os-11672-2 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,5 Vilars I
11672 os-11672-16 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,7 6 Vilars I
11672 os-11672-17 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,6 6 Vilars I
11097 os-11097-29 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 11,7 7,6 Vilars I
11672 os-11672-3 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
11672 os-11672-4 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
4618 os-4618-182 adult dent  Pm3 sup 6,9 8,1 7,5 8,7 13,6 Vilars I
11672 os-11672-18 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14 7,2 Vilars I
11672 os-11672-19 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14,1 7,6 Vilars I
4618 os-4618-43 SUDO adult dent  Pm4 sup 10,4 6,8 12 7,2 8,3 Vilars I
11097 os-11097-23 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 10,8 Vilars I
11097 os-11097-27 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 11,3 Vilars I
11672 os-11672-5 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13 11,8 Vilars I
11672 os-11672-6 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13,1 11,8 Vilars I
11672 os-11672-31 SUDO jove dent Déciduale D3 sup 3,2 6 Vilars I
4350 os-4350-42 SUDO jove dent  I1 inf 6,5 8 Vilars Ib
6251 os-6251-19 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,5 7,7 Vilars II
11109 os-11109-7 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 10,2 Vilars II
6297 os-6297-11 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 4,2 5,7 Vilars IIa
6297 os-6297-12 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 3,8 5,5 Vilars IIa
6297 os-6297-10 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 3,8 6,9 Vilars IIa
6080 os-6080-2 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,8 9,8 17 9,6 Vilars IIa
6107 os-6107-29 SUDO Jove/adult dent  M1 sup 9,8 10,5 13 10,7 7,2 Vilars IIa
10010 os-10010-57 SUDO TRES jove dent  M1 sup 21,7 12,6 Vilars IIa
10010 os-10010-55 SUDO adult dent  M2 inf 19,6 12,8 Vilars IIa
6107 os-6107-19 adult2 dent  M3 inf 32,6 17,8 32,9 16,4 21,3 Vilars IIa
6107 os-6107-28 adult2 dent  M3 inf 28,71 14,1 31,9 16,1 34,2 Vilars IIa
6107 os-6107-11 SUDO adult dent  M3 sup 29 16,2 30,8 14,1 16,4 Vilars IIa
11494 os-11494-14 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,2 8,9 Vilars IIa
11299 os-11299-96 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,7 10,1 Vilars IIb
11299 os-11299-103 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,5 10,5 Vilars IIb
6170 os-6170-28 SUDO jove2 dent  M1 sup 13,8 13,3 12,7 17,3 Vilars IIb
6372 os-6372-44 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,7 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-89 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,6 11,9 Vilars IIb
6256 os-6256-1 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,6 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-41 SUDO jove3 dent  M2 inf 19,8 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-42 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-95 SUDO jove3 dent  M2 inf 21,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-102 SUDO jove3 dent  M2 inf 21 12,6 Vilars IIb
6256 os-6256-4 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,8 15,2 Vilars IIb
6256 os-6256-5 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,7 15,4 Vilars IIb
6372 os-6372-45 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,2 13,8 Vilars IIb
11299 os-11299-88 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,9 14,8 Vilars IIb
6104 os-6104-22 SUDO adult4 dent  M3 inf 28,8 18,1 Vilars IIb
6256 os-6256-6 SUDO adult1 dent  M3 inf 31,6 14,9 Vilars IIb
11299 os-11299-94 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,5 14,7 Vilars IIb
11299 os-11299-101 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,1 14,3 Vilars IIb
11299 os-11299-83 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 25,4 17,2 Vilars IIb
11299 os-11299-87 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 26,9 16,5 Vilars IIb
6239 os-6239-6 SUDO adult dent  Pm1 sup 10,2 4,1 Vilars IIb
6372 os-6372-47 SUDO Jove/adult3 dent  Pm1 sup 8 3,9 Vilars IIb
6256 os-6256-3 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10,8 4,1 Vilars IIb
6256 os-6256-11 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 inf 11 4,7 Vilars IIb
11299 os-11299-106 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10 4,3 Vilars IIb
6372 os-6372-43 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 12,6 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-85 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,2 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-98 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 11,9 6,1 Vilars IIb
11299 os-11299-105 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 12,1 6,2 Vilars IIb
6047 os-6047-50 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,5 8,2 Vilars IIb
11299 os-11299-84 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,3 8 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-91 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,8 9 Vilars IIb
6256 os-6256-2 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13 5,7 Vilars IIb
6372 os-6372-40 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,7 7,7 Vilars IIb
11299 os-11299-97 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,9 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-104 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13,8 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-90 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 12,4 11,9 Vilars IIb

6372 os-6372-39 SUDO jove3 dent Déciduale D4 sup 13,1 11,2 Vilars IIb
6057 os-6057-10 SUDO jove2 dent  M1 inf 16,7 10 Vilars III
7068 os-7068-15 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,3 11 17,1 10,1 Vilars III
7068 os-7068-16 SUDO jove3 dent  M2 inf 22,4 12,6 Vilars III
7068 os-7068-17 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 27,8 14 28,7 13,2 Vilars III
7071 os-7071-14 SUDO adult2 dent  M3 inf 31,8 16,2 32,8 15,5 Vilars III
7052 os-7052-54 SUDO Jove/adult dent Canine C sup 13,2 7,3 Vilars III
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SUDO

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4508 os-4508-4 SUDO Jove/adult  Femur 209,7 18,1 45,4 57,3 Vilars I
4508 os-4508-85 SUDO Jove/adult  Femur 24,2 Vilars I
4508 os-4508-1 SUDO Jove/adult1  Radi 28,3 19,9 Vilars I
4508 os-4508-2 SUDO Jove/adult1  Radi 33,5 28,8 25,2 Vilars I
4642 os-4642-42 SUDO Jove/adult  Radi 29,1 27,2 Vilars I
4508 os-4508-7 SUDO Jove/adult  tibia 29,3 25,4 Vilars I
4720 os-4720-1 SUDO Jove/adult1  humer 32,8 29,3 34,1 Vilars I?
4350 os-4350-2 SUDO jove  Radi 22,8 16,8 12,4 25,6 23,8 20 Vilars Ib
3442 os-3442-60 SUDO Jove/adult  tibia 31 26,7 Vilars II
6297 os-6297-57 SUDO Jove/adult  Femur 24 16 Vilars IIa
6297 os-6297-62 SUDO Jove/adult  Femur 23,9 15,9 40,6 54,4 Vilars IIa
6282 os-6282-26 SUDO adult  humer 36,1 29,8 35,9 Vilars IIa
6297 os-6297-42 SUDO Jove/adult1  humer 15,7 36,1 28,6 36,7 Vilars IIa
6297 os-6297-43 SUDO Jove/adult1  humer 15,5 35,4 30,6 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-30 SUDO Jove/adult  Radi 27,9 28,9 19,6 32,4 28,1 Vilars IIa
6297 os-6297-44 SUDO Jove/adult1  Radi 25 18,5 17,3 30 27,1 23,9 Vilars IIa
10010 os-10010-62 SUDO Jove/adult  Radi 16,8 Vilars IIa
6297 os-6297-58 SUDO Jove/adult  tibia 41,8 18 26,9 23,6 Vilars IIa
6297 os-6297-63 SUDO Jove/adult  tibia 18,1 27 24,1 Vilars IIa
6046 os-6046-44 SUDO Jove/adult1  humer 35,1 35,7 Vilars IIb
6170 os-6170-26 SUDO Jove/adult1  humer 38,2 33,5 38,3 Vilars IIb
6108 os-6108-11 SUDO Jove/adult  Radi 28,3 18,2 Vilars IIb
6210 os-6210-179 SUDO Jove/adult  Radi 24,3 Vilars IIb
6372 os-6372-53 SUDO jove3  Radi 22,7 13,4 Vilars IIb
11286 os-11286-1 SUDO adult  Radi 28,5 20,1 17,1 Vilars IIb
11299 os-11299-6 SUDO  Radi 31 28,3 24,7 Vilars IIb
6239 os-6239-4 SUDO adult3  tibia 20,6 29,2 24,5 Vilars IIb
11152 os-11152-4 SUDO Jove/adult  tibia 25 18,5 Vilars IIb
11299 os-11299-9 SUDO Jove/adult  tibia 19,2 Vilars IIb

OSSOS LLARGS

11299 os-11299-10 SUDO Jove/adult  tibia 19,1 Vilars IIb
11299 os-11299-11 SUDO Jove/adult  tibia 28,6 26 Vilars IIb
11299 os-11299-13 SUDO Jove/adult  tibia 45,2 Vilars IIb
7074 os-7074-1 SUDO Jove/adult  Femur 13,5 Vilars III
7073 os-7073-1 SUDO Jove/adult1  humer 39 32,9 Vilars III
7052 os-7052-57 SUDO FOETUE NN  Radi 8,7 Vilars III
7056 os-7056-33 SUDO FOETUE NN  Radi 9,7 Vilars III
7074 os-7074-2 SUDO Jove/adult  Radi 27,4 18,2 Vilars III

FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
11581 os-11581-21 SUDO Jove/adult Phalange I 32,3 14,6 15,1 11,4 12,9 9 Vilars 0
11672 os-11672-52 SUDO Jove/adult Phalange II 7,5 8 6,7 6,8 7 Vilars 0
11581 os-11581-109 SUDO jove3 Phalange II 23,2 16,5 16,5 13,6 14,7 14,3 Vilars 0
11589 os-11589-14 SUDO Jove/adult Phalange II 22,3 14,7 14,5 12,3 12,8 13,5 Vilars 0
11672 os-11672-47 SUDO Jove/adult Phalange I 14,6 14,6 Vilars I
11672 os-11672-48 SUDO Jove/adult Phalange I 11,2 10,2 7,8 Vilars I
11672 os-11672-49 SUDO Jove/adult Phalange I 13,6 9,8 Vilars I
11672 os-11672-50 SUDO Jove/adult Phalange I 9,3 9,9 6,3 7 6,8 Vilars I
11672 os-11672-51 SUDO Jove/adult Phalange I 6,2 6,8 6,6 Vilars I
4508 os-4508-22 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 7,6 8,8 Vilars I
4588 os-4588-1 SUDO Jove/adult Phalange I 10,5 12,6 9 Vilars I
11097 os-11097-12 SUDO Jove/adult Phalange I 20,9 9,4 9,7 6,5 7,1 Vilars I
4720 os-4720-2 SUDO Jove/adult Phalange I 12,5 13,5 9,2 Vilars I
11581 os-11581-107 SUDO Jove/adult Phalange I 15,2 9,7 Vilars I
4508 os-4508-19 SUDO Jove/adult Phalange I 15,5 14,9 10,1 Vilars I
4508 os-4508-23 SUDO Jove/adult Phalange I 7,9 8,4 8,8 Vilars I
4722 os-4722-29 SUDO Jove/adult Phalange I 12,6 14,4 10 Vilars I
11097 os-11097-15 SUDO Jove/adult Phalange I 31,5 13,9 14,4 11,3 13,4 9,7 Vilars I
11097 os-11097-18 SUDO Jove/adult Phalange I 31,8 14 14,2 10,5 13,3 9,1 Vilars I
11097 os-11097-21 SUDO Jove/adult Phalange I 21,8 10,2 10,1 7 7,8 7,9 Vilars I
6256 os-6256-14 SUDO Jove/adult Phalange II 7,3 7,6 7,7 Vilars I
11581 os-11581-113 SUDO jove3 Phalange II 9,4 10,1 Vilars I
11097 os-11097-19 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,4 14,2 11,5 12,3 11,9 Vilars I
11097 os-11097-22 SUDO Jove/adult Phalange II 12,2 8,5 8,6 7,3 7,4 8 Vilars I
4162 os-4162-20 SUDO adult Phalange II 24,1 16,2 16,3 16,1 14,6 15,9 14,7 Vilars I
4508 os-4508-20 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,4 15,7 13,1 13,4 13,4 Vilars I
4508 os-4508-21 SUDO Jove/adult Phalange II 23,7 15,3 13,1 15,1 14 Vilars I
4508 os-4508-24 SUDO Jove/adult Phalange II 12,5 8 9,2 7,3 7,6 8,1 Vilars I
4508 os-4508-78 SUDO Jove/adult Phalange II 12,1 11,6 Vilars I
4508 os-4508-79 SUDO Jove/adult Phalange II 25,2 15,8 16,6 13,2 13,4 14,6 Vilars I
4508 os-4508-80 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,3 16,3 12,6 12,7 13,2 Vilars I
4630 os-4630-2 SUDO Jove/adult Phalange II 21,4 13,7 11,3 12,3 Vilars I
4350 os-4350-19 SUDO jove Phalange I 12,2 8,7 Vilars Ib
5038 os-5038-8 SUDO adult Phalange I 20,7 10,1 10,5 7,1 6,9 7,2 Vilars II
11098 os-11098-27 SUDO Jove/adult Phalange I 13,2 14,7 10,4 Vilars II
3442 os-3442-69 SUDO Jove/adult Phalange I 17 16,2 Vilars II
3442 os-3442-70 SUDO Jove/adult Phalange II 13,7 12,5 Vilars II
4224 os-4224-89 SUDO Jove/adult Phalange II 23,6 14,3 14,7 11,1 12,6 12 Vilars II
6297 os-6297-79 SUDO Jove/adult Phalange I 12,8 14,4 9,4 Vilars IIa
6297 os-6297-80 SUDO Jove/adult Phalange I 12 14,5 10,1 Vilars IIa
6297 os-6297-81 SUDO Jove/adult Phalange I 13 14,7 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-82 SUDO Jove/adult Phalange I 33,8 14,9 15,8 12 14,7 10,5 Vilars IIa
6297 os-6297-83 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,5 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-84 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,2 9,2 Vilars IIa
6297 os-6297-85 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 7,1 7,4 Vilars IIa
6297 os-6297-86 SUDO Jove/adult Phalange I 7,4 7,8 7,9 Vilars IIa
6297 os-6297-87 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 6,6 7,1 Vilars IIa
6297 os-6297-88 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 6,6 6,7 Vilars IIa
6297 os-6297-90 SUDO Jove/adult Phalange II 21 14,4 15,5 12,7 12,9 12,7 Vilars IIa
6297 os-6297-91 SUDO Jove/adult Phalange II 20,2 15,4 15,1 12,7 14,9 13 Vilars IIa
6297 os-6297-92 SUDO Jove/adult Phalange II 20,9 14,5 15,4 12,5 12,8 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-93 SUDO Jove/adult Phalange II 20,4 14,6 15 11,9 12,9 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-94 SUDO Jove/adult Phalange II 20,3 14,8 15,2 12,2 14,2 12,9 Vilars IIa
11097 os-11097-16 SUDO Jove/adult Phalange II 22,1 14,4 14,1 11,7 13,2 12,3 Vilars IIa
6052 os-6052-12 SUDO adult Phalange I 35,1 16,6 16,1 12,6 15,4 10,5 Vilars IIb
6109 os-6109-10 SUDO adult Phalange I 32,5 15,4 14,9 12,3 13,4 9,7 Vilars IIb
11184 os-11184-1 SUDO adult Phalange I 33,9 16,3 16,8 13 14,8 9,7 Vilars IIb
11275 os-11275-22 SUDO adult Phalange I 34,5 15,5 16,5 13,3 14,6 10,7 Vilars IIb
11286 os-11286-2 SUDO adult Phalange I 30 14 14,3 10,4 12,5 9 Vilars IIb
11094 os-11094-25 SUDO Jove/adult Phalange I 14,2 16,3 11,3 Vilars IIb
11299 os-11299-54 SUDO Jove/adult Phalange I 37,3 15,5 14,2 12,7 14,1 9,7 Vilars IIb
11299 os-11299-55 SUDO Jove/adult Phalange I 13,3 14,5 10,4 Vilars IIb
11299 os-11299-62 SUDO Jove/adult Phalange I 37,9 15,5 15,4 12,9 14,5 10,3 Vilars IIb
11299 os-11299-63 SUDO Jove/adult Phalange I 38 15,9 15,1 13,2 Vilars IIb
11299 os-11299-69 SUDO Jove/adult Phalange I 34,9 16,6 15,8 13,5 14,5 9,9 Vilars IIb
6297 os-6297-89 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,6 14,9 11,8 13,1 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-57 SUDO Jove/adult1 Phalange II 23,9 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-58 SUDO Jove/adult Phalange II 23,1 14,7 15,6 13 13 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-59 SUDO Jove/adult Phalange II 10,5 7,3 7,5 6,3 6,5 Vilars IIb
11299 os-11299-64 SUDO Jove/adult Phalange II 23 14,8 15,7 13 13,2 13,5 Vilars IIb
11299 os-11299-65 SUDO Jove/adult Phalange II 20 15,2 15,4 12,9 14,9 Vilars IIb
11581 os-11581-108 SUDO adult Phalange II 14,8 12,2 13,1 8,7 Vilars IIb
11151 os-11151-19 SUDO adult Phalange II 21,2 15,7 14,9 12,7 14,9 Vilars IIb

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 fase
11672 os-11672-29 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 6,1 7 Vilars I
4485 os-4485-7 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,7 8,3 Vilars I
11672 os-11672-21 SUDO jove dent  M1 inf 9,9 Vilars I
11672 os-11672-8 SUDO jove dent  M1 sup 17,5 12,5 Vilars I
11672 os-11672-22 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,4 12 Vilars I
11672 os-11672-23 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,9 12,6 Vilars I
11672 os-11672-9 SUDO jove3 dent  M2 sup 21 16,1 Vilars I
11672 os-11672-10 SUDO jove3 dent  M2 sup 21,6 15 Vilars I
4508 os-4508-77 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 33,2 18,6 Vilars I
11672 os-11672-15 SUDO Jove/adult dent  Pm1 inf 6,8 3,2 Vilars I
11097 os-11097-31 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,8 6,4 Vilars I
11672 os-11672-1 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,9 Vilars I
11672 os-11672-2 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,5 Vilars I
11672 os-11672-16 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,7 6 Vilars I
11672 os-11672-17 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,6 6 Vilars I
11097 os-11097-29 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 11,7 7,6 Vilars I
11672 os-11672-3 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
11672 os-11672-4 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
4618 os-4618-182 adult dent  Pm3 sup 6,9 8,1 7,5 8,7 13,6 Vilars I
11672 os-11672-18 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14 7,2 Vilars I
11672 os-11672-19 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14,1 7,6 Vilars I
4618 os-4618-43 SUDO adult dent  Pm4 sup 10,4 6,8 12 7,2 8,3 Vilars I
11097 os-11097-23 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 10,8 Vilars I
11097 os-11097-27 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 11,3 Vilars I
11672 os-11672-5 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13 11,8 Vilars I
11672 os-11672-6 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13,1 11,8 Vilars I
11672 os-11672-31 SUDO jove dent Déciduale D3 sup 3,2 6 Vilars I
4350 os-4350-42 SUDO jove dent  I1 inf 6,5 8 Vilars Ib
6251 os-6251-19 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,5 7,7 Vilars II
11109 os-11109-7 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 10,2 Vilars II
6297 os-6297-11 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 4,2 5,7 Vilars IIa
6297 os-6297-12 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 3,8 5,5 Vilars IIa
6297 os-6297-10 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 3,8 6,9 Vilars IIa
6080 os-6080-2 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,8 9,8 17 9,6 Vilars IIa
6107 os-6107-29 SUDO Jove/adult dent  M1 sup 9,8 10,5 13 10,7 7,2 Vilars IIa
10010 os-10010-57 SUDO TRES jove dent  M1 sup 21,7 12,6 Vilars IIa
10010 os-10010-55 SUDO adult dent  M2 inf 19,6 12,8 Vilars IIa
6107 os-6107-19 adult2 dent  M3 inf 32,6 17,8 32,9 16,4 21,3 Vilars IIa
6107 os-6107-28 adult2 dent  M3 inf 28,71 14,1 31,9 16,1 34,2 Vilars IIa
6107 os-6107-11 SUDO adult dent  M3 sup 29 16,2 30,8 14,1 16,4 Vilars IIa
11494 os-11494-14 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,2 8,9 Vilars IIa
11299 os-11299-96 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,7 10,1 Vilars IIb
11299 os-11299-103 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,5 10,5 Vilars IIb
6170 os-6170-28 SUDO jove2 dent  M1 sup 13,8 13,3 12,7 17,3 Vilars IIb
6372 os-6372-44 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,7 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-89 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,6 11,9 Vilars IIb
6256 os-6256-1 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,6 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-41 SUDO jove3 dent  M2 inf 19,8 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-42 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-95 SUDO jove3 dent  M2 inf 21,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-102 SUDO jove3 dent  M2 inf 21 12,6 Vilars IIb
6256 os-6256-4 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,8 15,2 Vilars IIb
6256 os-6256-5 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,7 15,4 Vilars IIb
6372 os-6372-45 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,2 13,8 Vilars IIb
11299 os-11299-88 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,9 14,8 Vilars IIb
6104 os-6104-22 SUDO adult4 dent  M3 inf 28,8 18,1 Vilars IIb
6256 os-6256-6 SUDO adult1 dent  M3 inf 31,6 14,9 Vilars IIb
11299 os-11299-94 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,5 14,7 Vilars IIb
11299 os-11299-101 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,1 14,3 Vilars IIb
11299 os-11299-83 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 25,4 17,2 Vilars IIb
11299 os-11299-87 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 26,9 16,5 Vilars IIb
6239 os-6239-6 SUDO adult dent  Pm1 sup 10,2 4,1 Vilars IIb
6372 os-6372-47 SUDO Jove/adult3 dent  Pm1 sup 8 3,9 Vilars IIb
6256 os-6256-3 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10,8 4,1 Vilars IIb
6256 os-6256-11 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 inf 11 4,7 Vilars IIb
11299 os-11299-106 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10 4,3 Vilars IIb
6372 os-6372-43 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 12,6 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-85 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,2 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-98 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 11,9 6,1 Vilars IIb
11299 os-11299-105 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 12,1 6,2 Vilars IIb
6047 os-6047-50 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,5 8,2 Vilars IIb
11299 os-11299-84 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,3 8 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-91 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,8 9 Vilars IIb
6256 os-6256-2 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13 5,7 Vilars IIb
6372 os-6372-40 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,7 7,7 Vilars IIb
11299 os-11299-97 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,9 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-104 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13,8 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-90 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 12,4 11,9 Vilars IIb

6372 os-6372-39 SUDO jove3 dent Déciduale D4 sup 13,1 11,2 Vilars IIb
6057 os-6057-10 SUDO jove2 dent  M1 inf 16,7 10 Vilars III
7068 os-7068-15 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,3 11 17,1 10,1 Vilars III
7068 os-7068-16 SUDO jove3 dent  M2 inf 22,4 12,6 Vilars III
7068 os-7068-17 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 27,8 14 28,7 13,2 Vilars III
7071 os-7071-14 SUDO adult2 dent  M3 inf 31,8 16,2 32,8 15,5 Vilars III
7052 os-7052-54 SUDO Jove/adult dent Canine C sup 13,2 7,3 Vilars III
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SUDO

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4508 os-4508-4 SUDO Jove/adult  Femur 209,7 18,1 45,4 57,3 Vilars I
4508 os-4508-85 SUDO Jove/adult  Femur 24,2 Vilars I
4508 os-4508-1 SUDO Jove/adult1  Radi 28,3 19,9 Vilars I
4508 os-4508-2 SUDO Jove/adult1  Radi 33,5 28,8 25,2 Vilars I
4642 os-4642-42 SUDO Jove/adult  Radi 29,1 27,2 Vilars I
4508 os-4508-7 SUDO Jove/adult  tibia 29,3 25,4 Vilars I
4720 os-4720-1 SUDO Jove/adult1  humer 32,8 29,3 34,1 Vilars I?
4350 os-4350-2 SUDO jove  Radi 22,8 16,8 12,4 25,6 23,8 20 Vilars Ib
3442 os-3442-60 SUDO Jove/adult  tibia 31 26,7 Vilars II
6297 os-6297-57 SUDO Jove/adult  Femur 24 16 Vilars IIa
6297 os-6297-62 SUDO Jove/adult  Femur 23,9 15,9 40,6 54,4 Vilars IIa
6282 os-6282-26 SUDO adult  humer 36,1 29,8 35,9 Vilars IIa
6297 os-6297-42 SUDO Jove/adult1  humer 15,7 36,1 28,6 36,7 Vilars IIa
6297 os-6297-43 SUDO Jove/adult1  humer 15,5 35,4 30,6 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-30 SUDO Jove/adult  Radi 27,9 28,9 19,6 32,4 28,1 Vilars IIa
6297 os-6297-44 SUDO Jove/adult1  Radi 25 18,5 17,3 30 27,1 23,9 Vilars IIa
10010 os-10010-62 SUDO Jove/adult  Radi 16,8 Vilars IIa
6297 os-6297-58 SUDO Jove/adult  tibia 41,8 18 26,9 23,6 Vilars IIa
6297 os-6297-63 SUDO Jove/adult  tibia 18,1 27 24,1 Vilars IIa
6046 os-6046-44 SUDO Jove/adult1  humer 35,1 35,7 Vilars IIb
6170 os-6170-26 SUDO Jove/adult1  humer 38,2 33,5 38,3 Vilars IIb
6108 os-6108-11 SUDO Jove/adult  Radi 28,3 18,2 Vilars IIb
6210 os-6210-179 SUDO Jove/adult  Radi 24,3 Vilars IIb
6372 os-6372-53 SUDO jove3  Radi 22,7 13,4 Vilars IIb
11286 os-11286-1 SUDO adult  Radi 28,5 20,1 17,1 Vilars IIb
11299 os-11299-6 SUDO  Radi 31 28,3 24,7 Vilars IIb
6239 os-6239-4 SUDO adult3  tibia 20,6 29,2 24,5 Vilars IIb
11152 os-11152-4 SUDO Jove/adult  tibia 25 18,5 Vilars IIb
11299 os-11299-9 SUDO Jove/adult  tibia 19,2 Vilars IIb

OSSOS LLARGS

11299 os-11299-10 SUDO Jove/adult  tibia 19,1 Vilars IIb
11299 os-11299-11 SUDO Jove/adult  tibia 28,6 26 Vilars IIb
11299 os-11299-13 SUDO Jove/adult  tibia 45,2 Vilars IIb
7074 os-7074-1 SUDO Jove/adult  Femur 13,5 Vilars III
7073 os-7073-1 SUDO Jove/adult1  humer 39 32,9 Vilars III
7052 os-7052-57 SUDO FOETUE NN  Radi 8,7 Vilars III
7056 os-7056-33 SUDO FOETUE NN  Radi 9,7 Vilars III
7074 os-7074-2 SUDO Jove/adult  Radi 27,4 18,2 Vilars III

FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
11581 os-11581-21 SUDO Jove/adult Phalange I 32,3 14,6 15,1 11,4 12,9 9 Vilars 0
11672 os-11672-52 SUDO Jove/adult Phalange II 7,5 8 6,7 6,8 7 Vilars 0
11581 os-11581-109 SUDO jove3 Phalange II 23,2 16,5 16,5 13,6 14,7 14,3 Vilars 0
11589 os-11589-14 SUDO Jove/adult Phalange II 22,3 14,7 14,5 12,3 12,8 13,5 Vilars 0
11672 os-11672-47 SUDO Jove/adult Phalange I 14,6 14,6 Vilars I
11672 os-11672-48 SUDO Jove/adult Phalange I 11,2 10,2 7,8 Vilars I
11672 os-11672-49 SUDO Jove/adult Phalange I 13,6 9,8 Vilars I
11672 os-11672-50 SUDO Jove/adult Phalange I 9,3 9,9 6,3 7 6,8 Vilars I
11672 os-11672-51 SUDO Jove/adult Phalange I 6,2 6,8 6,6 Vilars I
4508 os-4508-22 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 7,6 8,8 Vilars I
4588 os-4588-1 SUDO Jove/adult Phalange I 10,5 12,6 9 Vilars I
11097 os-11097-12 SUDO Jove/adult Phalange I 20,9 9,4 9,7 6,5 7,1 Vilars I
4720 os-4720-2 SUDO Jove/adult Phalange I 12,5 13,5 9,2 Vilars I
11581 os-11581-107 SUDO Jove/adult Phalange I 15,2 9,7 Vilars I
4508 os-4508-19 SUDO Jove/adult Phalange I 15,5 14,9 10,1 Vilars I
4508 os-4508-23 SUDO Jove/adult Phalange I 7,9 8,4 8,8 Vilars I
4722 os-4722-29 SUDO Jove/adult Phalange I 12,6 14,4 10 Vilars I
11097 os-11097-15 SUDO Jove/adult Phalange I 31,5 13,9 14,4 11,3 13,4 9,7 Vilars I
11097 os-11097-18 SUDO Jove/adult Phalange I 31,8 14 14,2 10,5 13,3 9,1 Vilars I
11097 os-11097-21 SUDO Jove/adult Phalange I 21,8 10,2 10,1 7 7,8 7,9 Vilars I
6256 os-6256-14 SUDO Jove/adult Phalange II 7,3 7,6 7,7 Vilars I
11581 os-11581-113 SUDO jove3 Phalange II 9,4 10,1 Vilars I
11097 os-11097-19 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,4 14,2 11,5 12,3 11,9 Vilars I
11097 os-11097-22 SUDO Jove/adult Phalange II 12,2 8,5 8,6 7,3 7,4 8 Vilars I
4162 os-4162-20 SUDO adult Phalange II 24,1 16,2 16,3 16,1 14,6 15,9 14,7 Vilars I
4508 os-4508-20 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,4 15,7 13,1 13,4 13,4 Vilars I
4508 os-4508-21 SUDO Jove/adult Phalange II 23,7 15,3 13,1 15,1 14 Vilars I
4508 os-4508-24 SUDO Jove/adult Phalange II 12,5 8 9,2 7,3 7,6 8,1 Vilars I
4508 os-4508-78 SUDO Jove/adult Phalange II 12,1 11,6 Vilars I
4508 os-4508-79 SUDO Jove/adult Phalange II 25,2 15,8 16,6 13,2 13,4 14,6 Vilars I
4508 os-4508-80 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,3 16,3 12,6 12,7 13,2 Vilars I
4630 os-4630-2 SUDO Jove/adult Phalange II 21,4 13,7 11,3 12,3 Vilars I
4350 os-4350-19 SUDO jove Phalange I 12,2 8,7 Vilars Ib
5038 os-5038-8 SUDO adult Phalange I 20,7 10,1 10,5 7,1 6,9 7,2 Vilars II
11098 os-11098-27 SUDO Jove/adult Phalange I 13,2 14,7 10,4 Vilars II
3442 os-3442-69 SUDO Jove/adult Phalange I 17 16,2 Vilars II
3442 os-3442-70 SUDO Jove/adult Phalange II 13,7 12,5 Vilars II
4224 os-4224-89 SUDO Jove/adult Phalange II 23,6 14,3 14,7 11,1 12,6 12 Vilars II
6297 os-6297-79 SUDO Jove/adult Phalange I 12,8 14,4 9,4 Vilars IIa
6297 os-6297-80 SUDO Jove/adult Phalange I 12 14,5 10,1 Vilars IIa
6297 os-6297-81 SUDO Jove/adult Phalange I 13 14,7 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-82 SUDO Jove/adult Phalange I 33,8 14,9 15,8 12 14,7 10,5 Vilars IIa
6297 os-6297-83 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,5 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-84 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,2 9,2 Vilars IIa
6297 os-6297-85 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 7,1 7,4 Vilars IIa
6297 os-6297-86 SUDO Jove/adult Phalange I 7,4 7,8 7,9 Vilars IIa
6297 os-6297-87 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 6,6 7,1 Vilars IIa
6297 os-6297-88 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 6,6 6,7 Vilars IIa
6297 os-6297-90 SUDO Jove/adult Phalange II 21 14,4 15,5 12,7 12,9 12,7 Vilars IIa
6297 os-6297-91 SUDO Jove/adult Phalange II 20,2 15,4 15,1 12,7 14,9 13 Vilars IIa
6297 os-6297-92 SUDO Jove/adult Phalange II 20,9 14,5 15,4 12,5 12,8 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-93 SUDO Jove/adult Phalange II 20,4 14,6 15 11,9 12,9 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-94 SUDO Jove/adult Phalange II 20,3 14,8 15,2 12,2 14,2 12,9 Vilars IIa
11097 os-11097-16 SUDO Jove/adult Phalange II 22,1 14,4 14,1 11,7 13,2 12,3 Vilars IIa
6052 os-6052-12 SUDO adult Phalange I 35,1 16,6 16,1 12,6 15,4 10,5 Vilars IIb
6109 os-6109-10 SUDO adult Phalange I 32,5 15,4 14,9 12,3 13,4 9,7 Vilars IIb
11184 os-11184-1 SUDO adult Phalange I 33,9 16,3 16,8 13 14,8 9,7 Vilars IIb
11275 os-11275-22 SUDO adult Phalange I 34,5 15,5 16,5 13,3 14,6 10,7 Vilars IIb
11286 os-11286-2 SUDO adult Phalange I 30 14 14,3 10,4 12,5 9 Vilars IIb
11094 os-11094-25 SUDO Jove/adult Phalange I 14,2 16,3 11,3 Vilars IIb
11299 os-11299-54 SUDO Jove/adult Phalange I 37,3 15,5 14,2 12,7 14,1 9,7 Vilars IIb
11299 os-11299-55 SUDO Jove/adult Phalange I 13,3 14,5 10,4 Vilars IIb
11299 os-11299-62 SUDO Jove/adult Phalange I 37,9 15,5 15,4 12,9 14,5 10,3 Vilars IIb
11299 os-11299-63 SUDO Jove/adult Phalange I 38 15,9 15,1 13,2 Vilars IIb
11299 os-11299-69 SUDO Jove/adult Phalange I 34,9 16,6 15,8 13,5 14,5 9,9 Vilars IIb
6297 os-6297-89 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,6 14,9 11,8 13,1 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-57 SUDO Jove/adult1 Phalange II 23,9 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-58 SUDO Jove/adult Phalange II 23,1 14,7 15,6 13 13 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-59 SUDO Jove/adult Phalange II 10,5 7,3 7,5 6,3 6,5 Vilars IIb
11299 os-11299-64 SUDO Jove/adult Phalange II 23 14,8 15,7 13 13,2 13,5 Vilars IIb
11299 os-11299-65 SUDO Jove/adult Phalange II 20 15,2 15,4 12,9 14,9 Vilars IIb
11581 os-11581-108 SUDO adult Phalange II 14,8 12,2 13,1 8,7 Vilars IIb
11151 os-11151-19 SUDO adult Phalange II 21,2 15,7 14,9 12,7 14,9 Vilars IIb

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 fase
11672 os-11672-29 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 6,1 7 Vilars I
4485 os-4485-7 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,7 8,3 Vilars I
11672 os-11672-21 SUDO jove dent  M1 inf 9,9 Vilars I
11672 os-11672-8 SUDO jove dent  M1 sup 17,5 12,5 Vilars I
11672 os-11672-22 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,4 12 Vilars I
11672 os-11672-23 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,9 12,6 Vilars I
11672 os-11672-9 SUDO jove3 dent  M2 sup 21 16,1 Vilars I
11672 os-11672-10 SUDO jove3 dent  M2 sup 21,6 15 Vilars I
4508 os-4508-77 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 33,2 18,6 Vilars I
11672 os-11672-15 SUDO Jove/adult dent  Pm1 inf 6,8 3,2 Vilars I
11097 os-11097-31 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,8 6,4 Vilars I
11672 os-11672-1 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,9 Vilars I
11672 os-11672-2 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,5 Vilars I
11672 os-11672-16 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,7 6 Vilars I
11672 os-11672-17 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,6 6 Vilars I
11097 os-11097-29 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 11,7 7,6 Vilars I
11672 os-11672-3 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
11672 os-11672-4 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
4618 os-4618-182 adult dent  Pm3 sup 6,9 8,1 7,5 8,7 13,6 Vilars I
11672 os-11672-18 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14 7,2 Vilars I
11672 os-11672-19 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14,1 7,6 Vilars I
4618 os-4618-43 SUDO adult dent  Pm4 sup 10,4 6,8 12 7,2 8,3 Vilars I
11097 os-11097-23 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 10,8 Vilars I
11097 os-11097-27 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 11,3 Vilars I
11672 os-11672-5 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13 11,8 Vilars I
11672 os-11672-6 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13,1 11,8 Vilars I
11672 os-11672-31 SUDO jove dent Déciduale D3 sup 3,2 6 Vilars I
4350 os-4350-42 SUDO jove dent  I1 inf 6,5 8 Vilars Ib
6251 os-6251-19 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,5 7,7 Vilars II
11109 os-11109-7 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 10,2 Vilars II
6297 os-6297-11 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 4,2 5,7 Vilars IIa
6297 os-6297-12 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 3,8 5,5 Vilars IIa
6297 os-6297-10 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 3,8 6,9 Vilars IIa
6080 os-6080-2 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,8 9,8 17 9,6 Vilars IIa
6107 os-6107-29 SUDO Jove/adult dent  M1 sup 9,8 10,5 13 10,7 7,2 Vilars IIa
10010 os-10010-57 SUDO TRES jove dent  M1 sup 21,7 12,6 Vilars IIa
10010 os-10010-55 SUDO adult dent  M2 inf 19,6 12,8 Vilars IIa
6107 os-6107-19 adult2 dent  M3 inf 32,6 17,8 32,9 16,4 21,3 Vilars IIa
6107 os-6107-28 adult2 dent  M3 inf 28,71 14,1 31,9 16,1 34,2 Vilars IIa
6107 os-6107-11 SUDO adult dent  M3 sup 29 16,2 30,8 14,1 16,4 Vilars IIa
11494 os-11494-14 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,2 8,9 Vilars IIa
11299 os-11299-96 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,7 10,1 Vilars IIb
11299 os-11299-103 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,5 10,5 Vilars IIb
6170 os-6170-28 SUDO jove2 dent  M1 sup 13,8 13,3 12,7 17,3 Vilars IIb
6372 os-6372-44 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,7 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-89 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,6 11,9 Vilars IIb
6256 os-6256-1 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,6 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-41 SUDO jove3 dent  M2 inf 19,8 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-42 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-95 SUDO jove3 dent  M2 inf 21,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-102 SUDO jove3 dent  M2 inf 21 12,6 Vilars IIb
6256 os-6256-4 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,8 15,2 Vilars IIb
6256 os-6256-5 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,7 15,4 Vilars IIb
6372 os-6372-45 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,2 13,8 Vilars IIb
11299 os-11299-88 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,9 14,8 Vilars IIb
6104 os-6104-22 SUDO adult4 dent  M3 inf 28,8 18,1 Vilars IIb
6256 os-6256-6 SUDO adult1 dent  M3 inf 31,6 14,9 Vilars IIb
11299 os-11299-94 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,5 14,7 Vilars IIb
11299 os-11299-101 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,1 14,3 Vilars IIb
11299 os-11299-83 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 25,4 17,2 Vilars IIb
11299 os-11299-87 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 26,9 16,5 Vilars IIb
6239 os-6239-6 SUDO adult dent  Pm1 sup 10,2 4,1 Vilars IIb
6372 os-6372-47 SUDO Jove/adult3 dent  Pm1 sup 8 3,9 Vilars IIb
6256 os-6256-3 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10,8 4,1 Vilars IIb
6256 os-6256-11 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 inf 11 4,7 Vilars IIb
11299 os-11299-106 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10 4,3 Vilars IIb
6372 os-6372-43 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 12,6 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-85 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,2 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-98 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 11,9 6,1 Vilars IIb
11299 os-11299-105 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 12,1 6,2 Vilars IIb
6047 os-6047-50 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,5 8,2 Vilars IIb
11299 os-11299-84 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,3 8 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-91 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,8 9 Vilars IIb
6256 os-6256-2 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13 5,7 Vilars IIb
6372 os-6372-40 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,7 7,7 Vilars IIb
11299 os-11299-97 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,9 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-104 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13,8 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-90 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 12,4 11,9 Vilars IIb

6372 os-6372-39 SUDO jove3 dent Déciduale D4 sup 13,1 11,2 Vilars IIb
6057 os-6057-10 SUDO jove2 dent  M1 inf 16,7 10 Vilars III
7068 os-7068-15 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,3 11 17,1 10,1 Vilars III
7068 os-7068-16 SUDO jove3 dent  M2 inf 22,4 12,6 Vilars III
7068 os-7068-17 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 27,8 14 28,7 13,2 Vilars III
7071 os-7071-14 SUDO adult2 dent  M3 inf 31,8 16,2 32,8 15,5 Vilars III
7052 os-7052-54 SUDO Jove/adult dent Canine C sup 13,2 7,3 Vilars III
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SUDO

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4508 os-4508-4 SUDO Jove/adult  Femur 209,7 18,1 45,4 57,3 Vilars I
4508 os-4508-85 SUDO Jove/adult  Femur 24,2 Vilars I
4508 os-4508-1 SUDO Jove/adult1  Radi 28,3 19,9 Vilars I
4508 os-4508-2 SUDO Jove/adult1  Radi 33,5 28,8 25,2 Vilars I
4642 os-4642-42 SUDO Jove/adult  Radi 29,1 27,2 Vilars I
4508 os-4508-7 SUDO Jove/adult  tibia 29,3 25,4 Vilars I
4720 os-4720-1 SUDO Jove/adult1  humer 32,8 29,3 34,1 Vilars I?
4350 os-4350-2 SUDO jove  Radi 22,8 16,8 12,4 25,6 23,8 20 Vilars Ib
3442 os-3442-60 SUDO Jove/adult  tibia 31 26,7 Vilars II
6297 os-6297-57 SUDO Jove/adult  Femur 24 16 Vilars IIa
6297 os-6297-62 SUDO Jove/adult  Femur 23,9 15,9 40,6 54,4 Vilars IIa
6282 os-6282-26 SUDO adult  humer 36,1 29,8 35,9 Vilars IIa
6297 os-6297-42 SUDO Jove/adult1  humer 15,7 36,1 28,6 36,7 Vilars IIa
6297 os-6297-43 SUDO Jove/adult1  humer 15,5 35,4 30,6 36,7 Vilars IIa
6107 os-6107-30 SUDO Jove/adult  Radi 27,9 28,9 19,6 32,4 28,1 Vilars IIa
6297 os-6297-44 SUDO Jove/adult1  Radi 25 18,5 17,3 30 27,1 23,9 Vilars IIa
10010 os-10010-62 SUDO Jove/adult  Radi 16,8 Vilars IIa
6297 os-6297-58 SUDO Jove/adult  tibia 41,8 18 26,9 23,6 Vilars IIa
6297 os-6297-63 SUDO Jove/adult  tibia 18,1 27 24,1 Vilars IIa
6046 os-6046-44 SUDO Jove/adult1  humer 35,1 35,7 Vilars IIb
6170 os-6170-26 SUDO Jove/adult1  humer 38,2 33,5 38,3 Vilars IIb
6108 os-6108-11 SUDO Jove/adult  Radi 28,3 18,2 Vilars IIb
6210 os-6210-179 SUDO Jove/adult  Radi 24,3 Vilars IIb
6372 os-6372-53 SUDO jove3  Radi 22,7 13,4 Vilars IIb
11286 os-11286-1 SUDO adult  Radi 28,5 20,1 17,1 Vilars IIb
11299 os-11299-6 SUDO  Radi 31 28,3 24,7 Vilars IIb
6239 os-6239-4 SUDO adult3  tibia 20,6 29,2 24,5 Vilars IIb
11152 os-11152-4 SUDO Jove/adult  tibia 25 18,5 Vilars IIb
11299 os-11299-9 SUDO Jove/adult  tibia 19,2 Vilars IIb

OSSOS LLARGS

11299 os-11299-10 SUDO Jove/adult  tibia 19,1 Vilars IIb
11299 os-11299-11 SUDO Jove/adult  tibia 28,6 26 Vilars IIb
11299 os-11299-13 SUDO Jove/adult  tibia 45,2 Vilars IIb
7074 os-7074-1 SUDO Jove/adult  Femur 13,5 Vilars III
7073 os-7073-1 SUDO Jove/adult1  humer 39 32,9 Vilars III
7052 os-7052-57 SUDO FOETUE NN  Radi 8,7 Vilars III
7056 os-7056-33 SUDO FOETUE NN  Radi 9,7 Vilars III
7074 os-7074-2 SUDO Jove/adult  Radi 27,4 18,2 Vilars III

FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
11581 os-11581-21 SUDO Jove/adult Phalange I 32,3 14,6 15,1 11,4 12,9 9 Vilars 0
11672 os-11672-52 SUDO Jove/adult Phalange II 7,5 8 6,7 6,8 7 Vilars 0
11581 os-11581-109 SUDO jove3 Phalange II 23,2 16,5 16,5 13,6 14,7 14,3 Vilars 0
11589 os-11589-14 SUDO Jove/adult Phalange II 22,3 14,7 14,5 12,3 12,8 13,5 Vilars 0
11672 os-11672-47 SUDO Jove/adult Phalange I 14,6 14,6 Vilars I
11672 os-11672-48 SUDO Jove/adult Phalange I 11,2 10,2 7,8 Vilars I
11672 os-11672-49 SUDO Jove/adult Phalange I 13,6 9,8 Vilars I
11672 os-11672-50 SUDO Jove/adult Phalange I 9,3 9,9 6,3 7 6,8 Vilars I
11672 os-11672-51 SUDO Jove/adult Phalange I 6,2 6,8 6,6 Vilars I
4508 os-4508-22 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 7,6 8,8 Vilars I
4588 os-4588-1 SUDO Jove/adult Phalange I 10,5 12,6 9 Vilars I
11097 os-11097-12 SUDO Jove/adult Phalange I 20,9 9,4 9,7 6,5 7,1 Vilars I
4720 os-4720-2 SUDO Jove/adult Phalange I 12,5 13,5 9,2 Vilars I
11581 os-11581-107 SUDO Jove/adult Phalange I 15,2 9,7 Vilars I
4508 os-4508-19 SUDO Jove/adult Phalange I 15,5 14,9 10,1 Vilars I
4508 os-4508-23 SUDO Jove/adult Phalange I 7,9 8,4 8,8 Vilars I
4722 os-4722-29 SUDO Jove/adult Phalange I 12,6 14,4 10 Vilars I
11097 os-11097-15 SUDO Jove/adult Phalange I 31,5 13,9 14,4 11,3 13,4 9,7 Vilars I
11097 os-11097-18 SUDO Jove/adult Phalange I 31,8 14 14,2 10,5 13,3 9,1 Vilars I
11097 os-11097-21 SUDO Jove/adult Phalange I 21,8 10,2 10,1 7 7,8 7,9 Vilars I
6256 os-6256-14 SUDO Jove/adult Phalange II 7,3 7,6 7,7 Vilars I
11581 os-11581-113 SUDO jove3 Phalange II 9,4 10,1 Vilars I
11097 os-11097-19 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,4 14,2 11,5 12,3 11,9 Vilars I
11097 os-11097-22 SUDO Jove/adult Phalange II 12,2 8,5 8,6 7,3 7,4 8 Vilars I
4162 os-4162-20 SUDO adult Phalange II 24,1 16,2 16,3 16,1 14,6 15,9 14,7 Vilars I
4508 os-4508-20 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,4 15,7 13,1 13,4 13,4 Vilars I
4508 os-4508-21 SUDO Jove/adult Phalange II 23,7 15,3 13,1 15,1 14 Vilars I
4508 os-4508-24 SUDO Jove/adult Phalange II 12,5 8 9,2 7,3 7,6 8,1 Vilars I
4508 os-4508-78 SUDO Jove/adult Phalange II 12,1 11,6 Vilars I
4508 os-4508-79 SUDO Jove/adult Phalange II 25,2 15,8 16,6 13,2 13,4 14,6 Vilars I
4508 os-4508-80 SUDO Jove/adult Phalange II 24,8 15,3 16,3 12,6 12,7 13,2 Vilars I
4630 os-4630-2 SUDO Jove/adult Phalange II 21,4 13,7 11,3 12,3 Vilars I
4350 os-4350-19 SUDO jove Phalange I 12,2 8,7 Vilars Ib
5038 os-5038-8 SUDO adult Phalange I 20,7 10,1 10,5 7,1 6,9 7,2 Vilars II
11098 os-11098-27 SUDO Jove/adult Phalange I 13,2 14,7 10,4 Vilars II
3442 os-3442-69 SUDO Jove/adult Phalange I 17 16,2 Vilars II
3442 os-3442-70 SUDO Jove/adult Phalange II 13,7 12,5 Vilars II
4224 os-4224-89 SUDO Jove/adult Phalange II 23,6 14,3 14,7 11,1 12,6 12 Vilars II
6297 os-6297-79 SUDO Jove/adult Phalange I 12,8 14,4 9,4 Vilars IIa
6297 os-6297-80 SUDO Jove/adult Phalange I 12 14,5 10,1 Vilars IIa
6297 os-6297-81 SUDO Jove/adult Phalange I 13 14,7 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-82 SUDO Jove/adult Phalange I 33,8 14,9 15,8 12 14,7 10,5 Vilars IIa
6297 os-6297-83 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,5 9,8 Vilars IIa
6297 os-6297-84 SUDO Jove/adult Phalange I 12,2 14,2 9,2 Vilars IIa
6297 os-6297-85 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 7,1 7,4 Vilars IIa
6297 os-6297-86 SUDO Jove/adult Phalange I 7,4 7,8 7,9 Vilars IIa
6297 os-6297-87 SUDO Jove/adult Phalange I 6,6 6,6 7,1 Vilars IIa
6297 os-6297-88 SUDO Jove/adult Phalange I 6,8 6,6 6,7 Vilars IIa
6297 os-6297-90 SUDO Jove/adult Phalange II 21 14,4 15,5 12,7 12,9 12,7 Vilars IIa
6297 os-6297-91 SUDO Jove/adult Phalange II 20,2 15,4 15,1 12,7 14,9 13 Vilars IIa
6297 os-6297-92 SUDO Jove/adult Phalange II 20,9 14,5 15,4 12,5 12,8 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-93 SUDO Jove/adult Phalange II 20,4 14,6 15 11,9 12,9 12,6 Vilars IIa
6297 os-6297-94 SUDO Jove/adult Phalange II 20,3 14,8 15,2 12,2 14,2 12,9 Vilars IIa
11097 os-11097-16 SUDO Jove/adult Phalange II 22,1 14,4 14,1 11,7 13,2 12,3 Vilars IIa
6052 os-6052-12 SUDO adult Phalange I 35,1 16,6 16,1 12,6 15,4 10,5 Vilars IIb
6109 os-6109-10 SUDO adult Phalange I 32,5 15,4 14,9 12,3 13,4 9,7 Vilars IIb
11184 os-11184-1 SUDO adult Phalange I 33,9 16,3 16,8 13 14,8 9,7 Vilars IIb
11275 os-11275-22 SUDO adult Phalange I 34,5 15,5 16,5 13,3 14,6 10,7 Vilars IIb
11286 os-11286-2 SUDO adult Phalange I 30 14 14,3 10,4 12,5 9 Vilars IIb
11094 os-11094-25 SUDO Jove/adult Phalange I 14,2 16,3 11,3 Vilars IIb
11299 os-11299-54 SUDO Jove/adult Phalange I 37,3 15,5 14,2 12,7 14,1 9,7 Vilars IIb
11299 os-11299-55 SUDO Jove/adult Phalange I 13,3 14,5 10,4 Vilars IIb
11299 os-11299-62 SUDO Jove/adult Phalange I 37,9 15,5 15,4 12,9 14,5 10,3 Vilars IIb
11299 os-11299-63 SUDO Jove/adult Phalange I 38 15,9 15,1 13,2 Vilars IIb
11299 os-11299-69 SUDO Jove/adult Phalange I 34,9 16,6 15,8 13,5 14,5 9,9 Vilars IIb
6297 os-6297-89 SUDO Jove/adult Phalange II 21,8 14,6 14,9 11,8 13,1 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-57 SUDO Jove/adult1 Phalange II 23,9 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-58 SUDO Jove/adult Phalange II 23,1 14,7 15,6 13 13 12,3 Vilars IIb
11299 os-11299-59 SUDO Jove/adult Phalange II 10,5 7,3 7,5 6,3 6,5 Vilars IIb
11299 os-11299-64 SUDO Jove/adult Phalange II 23 14,8 15,7 13 13,2 13,5 Vilars IIb
11299 os-11299-65 SUDO Jove/adult Phalange II 20 15,2 15,4 12,9 14,9 Vilars IIb
11581 os-11581-108 SUDO adult Phalange II 14,8 12,2 13,1 8,7 Vilars IIb
11151 os-11151-19 SUDO adult Phalange II 21,2 15,7 14,9 12,7 14,9 Vilars IIb

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 fase
11672 os-11672-29 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 6,1 7 Vilars I
4485 os-4485-7 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,7 8,3 Vilars I
11672 os-11672-21 SUDO jove dent  M1 inf 9,9 Vilars I
11672 os-11672-8 SUDO jove dent  M1 sup 17,5 12,5 Vilars I
11672 os-11672-22 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,4 12 Vilars I
11672 os-11672-23 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,9 12,6 Vilars I
11672 os-11672-9 SUDO jove3 dent  M2 sup 21 16,1 Vilars I
11672 os-11672-10 SUDO jove3 dent  M2 sup 21,6 15 Vilars I
4508 os-4508-77 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 33,2 18,6 Vilars I
11672 os-11672-15 SUDO Jove/adult dent  Pm1 inf 6,8 3,2 Vilars I
11097 os-11097-31 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,8 6,4 Vilars I
11672 os-11672-1 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,9 Vilars I
11672 os-11672-2 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 sup 12,5 6,5 Vilars I
11672 os-11672-16 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,7 6 Vilars I
11672 os-11672-17 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 inf 12,6 6 Vilars I
11097 os-11097-29 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 11,7 7,6 Vilars I
11672 os-11672-3 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
11672 os-11672-4 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 7,9 Vilars I
4618 os-4618-182 adult dent  Pm3 sup 6,9 8,1 7,5 8,7 13,6 Vilars I
11672 os-11672-18 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14 7,2 Vilars I
11672 os-11672-19 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 14,1 7,6 Vilars I
4618 os-4618-43 SUDO adult dent  Pm4 sup 10,4 6,8 12 7,2 8,3 Vilars I
11097 os-11097-23 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 10,8 Vilars I
11097 os-11097-27 SUDO Jove/adult1 dent  Pm4 sup 11,3 11,3 Vilars I
11672 os-11672-5 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13 11,8 Vilars I
11672 os-11672-6 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 13,1 11,8 Vilars I
11672 os-11672-31 SUDO jove dent Déciduale D3 sup 3,2 6 Vilars I
4350 os-4350-42 SUDO jove dent  I1 inf 6,5 8 Vilars Ib
6251 os-6251-19 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 6,5 7,7 Vilars II
11109 os-11109-7 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,9 10,2 Vilars II
6297 os-6297-11 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 4,2 5,7 Vilars IIa
6297 os-6297-12 SUDO Jove/adult dent  I1 inf 3,8 5,5 Vilars IIa
6297 os-6297-10 SUDO Jove/adult dent  I2 inf 3,8 6,9 Vilars IIa
6080 os-6080-2 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,8 9,8 17 9,6 Vilars IIa
6107 os-6107-29 SUDO Jove/adult dent  M1 sup 9,8 10,5 13 10,7 7,2 Vilars IIa
10010 os-10010-57 SUDO TRES jove dent  M1 sup 21,7 12,6 Vilars IIa
10010 os-10010-55 SUDO adult dent  M2 inf 19,6 12,8 Vilars IIa
6107 os-6107-19 adult2 dent  M3 inf 32,6 17,8 32,9 16,4 21,3 Vilars IIa
6107 os-6107-28 adult2 dent  M3 inf 28,71 14,1 31,9 16,1 34,2 Vilars IIa
6107 os-6107-11 SUDO adult dent  M3 sup 29 16,2 30,8 14,1 16,4 Vilars IIa
11494 os-11494-14 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,2 8,9 Vilars IIa
11299 os-11299-96 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,7 10,1 Vilars IIb
11299 os-11299-103 SUDO Jove/adult dent  M1 inf 16,5 10,5 Vilars IIb
6170 os-6170-28 SUDO jove2 dent  M1 sup 13,8 13,3 12,7 17,3 Vilars IIb
6372 os-6372-44 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,7 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-89 SUDO jove2 dent  M1 sup 16,6 11,9 Vilars IIb
6256 os-6256-1 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,6 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-41 SUDO jove3 dent  M2 inf 19,8 12,5 Vilars IIb
6372 os-6372-42 SUDO jove3 dent  M2 inf 20,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-95 SUDO jove3 dent  M2 inf 21,2 12,6 Vilars IIb
11299 os-11299-102 SUDO jove3 dent  M2 inf 21 12,6 Vilars IIb
6256 os-6256-4 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,8 15,2 Vilars IIb
6256 os-6256-5 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,7 15,4 Vilars IIb
6372 os-6372-45 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,2 13,8 Vilars IIb
11299 os-11299-88 SUDO jove3 dent  M2 sup 20,9 14,8 Vilars IIb
6104 os-6104-22 SUDO adult4 dent  M3 inf 28,8 18,1 Vilars IIb
6256 os-6256-6 SUDO adult1 dent  M3 inf 31,6 14,9 Vilars IIb
11299 os-11299-94 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,5 14,7 Vilars IIb
11299 os-11299-101 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 33,1 14,3 Vilars IIb
11299 os-11299-83 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 25,4 17,2 Vilars IIb
11299 os-11299-87 SUDO Jove/adult dent  M3 sup 26,9 16,5 Vilars IIb
6239 os-6239-6 SUDO adult dent  Pm1 sup 10,2 4,1 Vilars IIb
6372 os-6372-47 SUDO Jove/adult3 dent  Pm1 sup 8 3,9 Vilars IIb
6256 os-6256-3 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10,8 4,1 Vilars IIb
6256 os-6256-11 SUDO Jove/adult3 dent  Pm2 inf 11 4,7 Vilars IIb
11299 os-11299-106 SUDO Jove/adult dent  Pm2 inf 10 4,3 Vilars IIb
6372 os-6372-43 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 12,6 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-85 SUDO Jove/adult dent  Pm2 sup 11,2 7,3 Vilars IIb
11299 os-11299-98 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 11,9 6,1 Vilars IIb
11299 os-11299-105 SUDO Jove/adult dent  Pm3 inf 12,1 6,2 Vilars IIb
6047 os-6047-50 SUDO Jove/adult3 dent  Pm3 sup 12,5 8,2 Vilars IIb
11299 os-11299-84 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,3 8 12,2 Vilars IIb
11299 os-11299-91 SUDO Jove/adult dent  Pm3 sup 12,8 9 Vilars IIb
6256 os-6256-2 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13 5,7 Vilars IIb
6372 os-6372-40 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,7 7,7 Vilars IIb
11299 os-11299-97 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 inf 13,9 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-104 SUDO Jove/adult dent  Pm4 inf 13,8 8,3 Vilars IIb
11299 os-11299-90 SUDO Jove/adult3 dent  Pm4 sup 12,4 11,9 Vilars IIb

6372 os-6372-39 SUDO jove3 dent Déciduale D4 sup 13,1 11,2 Vilars IIb
6057 os-6057-10 SUDO jove2 dent  M1 inf 16,7 10 Vilars III
7068 os-7068-15 SUDO jove2 dent  M1 inf 13,3 11 17,1 10,1 Vilars III
7068 os-7068-16 SUDO jove3 dent  M2 inf 22,4 12,6 Vilars III
7068 os-7068-17 SUDO Jove/adult dent  M3 inf 27,8 14 28,7 13,2 Vilars III
7071 os-7071-14 SUDO adult2 dent  M3 inf 31,8 16,2 32,8 15,5 Vilars III
7052 os-7052-54 SUDO Jove/adult dent Canine C sup 13,2 7,3 Vilars III

EQCA

OSSOS LLARGS

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
6046 os-6046-50 EQCA adult  tibia 57,6 39 34,4 Vilars IIb
6052 os-6052-10 EQCA Jove/adult  tibia 35,6 58,7 Vilars IIb
7058 os-7058-11 EQCA Jove/adult  Femur 35,2 Vilars III
7078 os-7078-39 EQCA adult Metacarp 208 29,9 44,4 34,9 Vilars III
7058 os-7058-9 EQCA adult  Radi 58,7 38,3 Vilars III
7058 os-7058-10 EQCA Jove/adult  Radi 32 Vilars III
7071 os-7071-17 EQCA adult  Radi 313,7 42,1 31,9 35,1 Vilars III
7071 os-7071-113 EQCA Jove/adult  tibia 65,7 41,2 Vilars III

FALANGES

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4727 os-4727-8 EQCA adult Phalange I 48,4 42,6 33 Sup.
6260 os-6260-1 EQCA adult2 Phalange I 71,3 47,9 32,1 29,6 40,2 21,7 Vilars IIb
6250 os-6250-1 EQCA Jove/adult Phalange II 40 47,1 28,2 41 37,5 41 22 Vilars IIb

DENTS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 fase
4720 os-4720-16 EQCA adult dent  I3 inf 9,8 15,2 Vilars I
4724 os-4724-1 EQCA adult dent  Pm2 inf 25,7 14,8 28,4 16,1 20,5 11,1 Vilars II
6210 os-6210-209 EQCA adult2 dent  M3 sup 26,5 23,3 Vilars IIb
7058 os-7058-22 EQCA adult dent  M3 inf 31,3 14,2 12,3 Vilars III
7058 os-7058-23 EQCA adult dent  M1 sup 25,3 28,3 11,2 Vilars III
7058 os-7058-24 EQCA adult dent  Pm4 sup 30,7 30,5 13,4 Vilars III
7058 os-7058-25 EQCA adult dent  Pm3 sup 30,9 29,3 12,6 Vilars III
7058 os-7058-26 EQCA adult dent  Pm2 sup 37,8 27 22,4 Vilars III
7071 os-7071-110 EQCA Jove/adult dent  Pm2 inf 33,6 16,7 16,7 Vilars III
7071 os-7071-111 EQCA Jove/adult dent  Pm3 inf 30,4 18,3 17 Vilars III

CAFA

UE inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
6020 os-6020-83 Chien adult dent Canine C sup 5,7 8,4 Vilars II
6045 os-6045-1 Chien adult dent  M1 sup 11,8 Vilars IIb
7058 os-7058-1 Chien Jove/adult  Femur 19,2 15,3 Vilars III
7056 os-7056-27 Chien adult  humer 14,2 32 29,1 25,8 Vilars III
7067 os-7067-15 Chien Jove/adult  tibia 29,4 13 22,2 17,3 Vilars III

LAGOMORFS

OSSOS LLARGS

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4351 os-4351-11 ORCU adult  Femur 13 11,9 Vilars 0
4351 os-4351-10 LEPUE jove  tibia 16,4 Vilars 0
4162 os-4162-27 ORCU Jove/adult  Femur 6,9 Vilars I
11248 os-11248-1 LEPUE adult  Femur 22,3 9,5 Vilars I
4162 os-4162-28 ORCU Jove/adult  humer 4,3 9,2 6,5 Vilars I
4642 os-4642-101 ORCU adult  humer 63,4 62,8 4,3 8,7 Vilars I
4642 os-4642-102 ORCU adult  humer 4,6 8,4 Vilars I
11096 os-11096-6 ORCU Jove/adult  humer 3,9 8,5 6,2 Vilars I
11545 os-11545-7 ORCU adult  humer 4,3 8,7 6,5 Vilars I
4642 os-4642-108 ORCU adult  Radi 5,4 3,5 5,2 Vilars I
4642 os-4642-109 ORCU adult  Radi 58,1 5,7 3,6 6,2 5 Vilars I
4642 os-4642-110 ORCU adult  Radi 5,8 Vilars I
4642 os-4642-113 ORCU adult  Radi 5,9 3,8 Vilars I
11230 os-11230-8 ORCU adult  Radi 5,9 3,8 3,8 Vilars I
11230 os-11230-10 ORCU adult  Radi 6 3,9 3,7 Vilars I
4485 os-4485-9 ORCU adult  tibia 15,1 Vilars I
4642 os-4642-106 ORCU adult  tibia 12,2 9,5 Vilars I
4642 os-4642-107 ORCU adult  tibia 8,2 Vilars I
4721 os-4721-25 ORCU adult  tibia 5,6 12,1 6,4 Vilars I
11545 os-11545-6 ORCU adult  tibia 91,8 14,1 12,8 5,4 10,5 6,2 Vilars I
4723 os-4723-2 ORCU adult  humer 3,8 8,6 8,8 Vilars I?
4242 os-4242-1 ORCU Jove/adult  humer 4,2 8,3 6,4 Vilars Ia
4514 os-4514-1 ORCU adult  humer 9 8,6 6,3 Vilars Ib
11500 os-11500-9 ORCU adult  humer 4,5 8,7 6,6 Vilars Ib
4224 os-4224-104 ORCU Jove/adult  Femur 13,3 13,4 Vilars II
4566 os-4566-2 ORCU adult  Femur 12 Vilars II
4566 os-4566-19 ORCU adult  Femur 12 Vilars II
4570 os-4570-12 ORCU adult  Femur 13,6 Vilars II
4583 os-4583-26 ORCU adult  Femur 14,8 Vilars II
5018 os-5018-23 ORCU adult  Femur 13,5 12,1 Vilars II
11037 os-11037-22 ORCU adult  Femur 12,5 11,1 Vilars II
11088 os-11088-4 ORCU Jove/adult  Femur 6,7 Vilars II
4224 os-4224-116 LEPUE Jove/adult  Femur 7,7 Vilars II
6255 os-6255-3 LEPUE jove  Femur 15,8 13,5 Vilars II
4174 os-4174-24 ORCU Jove/adult  humer 9 6,4 Vilars II
4207 os-4207-76 ORCU Jove/adult  humer 6,7 11,9 12 Vilars II
4214 os-4214-2 ORCU Jove/adult  humer 3,8 8,7 6,2 Vilars II
4583 os-4583-24 ORCU adult  humer 62,5 3,8 9,5 Vilars II
4583 os-4583-25 ORCU adult  humer 65,7 65,1 13,7 3,9 8,8 6,3 Vilars II
11038 os-11038-29 ORCU adult  humer 8,4 6,3 Vilars II
5018 os-5018-21 LEPUE jove  Radi 7,8 5,3 5,8 3,5 Vilars II
4203 os-4203-11 ORCU Jove/adult  tibia 10,7 5,9 Vilars II
4204 os-4204-10 ORCU Jove/adult  tibia 14,2 14,6 Vilars II
4567 os-4567-56 ORCU adult  tibia 14,1 5,5 Vilars II
4583 os-4583-23 ORCU adult  tibia 17,5 Vilars II
4574 os-4574-24 ORCU adult  Radi 61,2 6,4 3,9 6,7 Vilars II?
11224 os-11224-13 ORCU adult  Femur 16,3 6,3 Vilars IIa
11494 os-11494-12 ORCU indet..  Femur 16,2 7,3 Vilars IIa
11224 os-11224-14 ORCU adult  humer 9,2 6,8 Vilars IIa
4728 os-4728-5 ORCU Jove/adult  Radi 5,6 3,4 3,5 Vilars IIa
11224 os-11224-12 ORCU adult  Radi 8,7 6 3,9 3,6 5,3 4 Vilars IIa
11224 os-11224-10 LEPUE adult  Radi 96,2 7,6 5,3 5,6 7,7 4,9 Vilars IIa
6280 os-6280-7 ORCU adult  tibia 14,2 12,7 Vilars IIa
6286 os-6286-11 ORCU adult  tibia 92,4 14,2 14,5 5,6 11,2 6 Vilars IIa
6412 os-6412-20 ORCU adult  tibia 11,8 6,3 Vilars IIa
6210 os-6210-214 ORCU adult  Femur 7,2 Vilars IIb
6372 os-6372-63 ORCU adult  Femur 7,1 Vilars IIb
11186 os-11186-30 ORCU adult  Femur 6,6 15,9 Vilars IIb
11186 os-11186-35 ORCU adult  Femur 12,5 Vilars IIb
11263 os-11263-10 ORCU adult  Femur 0,1 Vilars IIb
6260 os-6260-15 LEPUE adult  Femur 15,5 13,6 Vilars IIb
11151 os-11151-23 ORCU adult  humer 9,1 6,5 Vilars IIb
11287 os-11287-18 ORCU Jove/adult  humer 8,6 6,5 Vilars IIb
11588 os-11588-35 ORCU Jove/adult  humer 9,1 6,4 Vilars IIb
11184 os-11184-7 ORCU adult  Radi 56,2 5,4 3,5 3,5 5,7 4,1 Vilars IIb
11186 os-11186-33 ORCU adult  Radi 6 3,6 Vilars IIb
11186 os-11186-34 ORCU adult  Radi 5,9 4,2 Vilars IIb
11289 os-11289-18 ORCU adult  Radi 61,4 6,1 4,2 4 6,4 4,3 Vilars IIb
6210 os-6210-215 LEPUE adult  Radi 7,9 5,5 Vilars IIb
6210 os-6210-213 ORCU adult  tibia 10,7 5,9 Vilars IIb
11151 os-11151-24 ORCU adult  tibia 9,3 5,9 Vilars IIb
11184 os-11184-6 ORCU adult  tibia 92,2 14,5 5,1 Vilars IIb
11276 os-11276-28 ORCU adult  tibia 13,9 13,9 5,5 Vilars IIb
11293 os-11293-44 ORCU adult  tibia 96,6 14,1 14,9 5,8 12 5,9 Vilars IIb
11293 os-11293-45 ORCU adult  tibia 13,8 Vilars IIb
11293 os-11293-46 ORCU adult  tibia 12,3 Vilars IIb
11293 os-11293-49 ORCU adult  tibia 14,3 14,1 Vilars IIb
11293 os-11293-56 ORCU adult  tibia 4,7 9,7 5,7 Vilars IIb
6245 os-6245-39 LEPUE adult  tibia 13,2 7,7 Vilars IIb

FALANGES

UE Inventari espècie Age os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4588 os-4588-3 ORCU adult Phalange I 20,2 5,3 4,8 3,3 4,1 3,3 Vilars I
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LAGOMORFS

OSSOS LLARGS

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4351 os-4351-11 ORCU adult  Femur 13 11,9 Vilars 0
4351 os-4351-10 LEPUE jove  tibia 16,4 Vilars 0
4162 os-4162-27 ORCU Jove/adult  Femur 6,9 Vilars I
11248 os-11248-1 LEPUE adult  Femur 22,3 9,5 Vilars I
4162 os-4162-28 ORCU Jove/adult  humer 4,3 9,2 6,5 Vilars I
4642 os-4642-101 ORCU adult  humer 63,4 62,8 4,3 8,7 Vilars I
4642 os-4642-102 ORCU adult  humer 4,6 8,4 Vilars I
11096 os-11096-6 ORCU Jove/adult  humer 3,9 8,5 6,2 Vilars I
11545 os-11545-7 ORCU adult  humer 4,3 8,7 6,5 Vilars I
4642 os-4642-108 ORCU adult  Radi 5,4 3,5 5,2 Vilars I
4642 os-4642-109 ORCU adult  Radi 58,1 5,7 3,6 6,2 5 Vilars I
4642 os-4642-110 ORCU adult  Radi 5,8 Vilars I
4642 os-4642-113 ORCU adult  Radi 5,9 3,8 Vilars I
11230 os-11230-8 ORCU adult  Radi 5,9 3,8 3,8 Vilars I
11230 os-11230-10 ORCU adult  Radi 6 3,9 3,7 Vilars I
4485 os-4485-9 ORCU adult  tibia 15,1 Vilars I
4642 os-4642-106 ORCU adult  tibia 12,2 9,5 Vilars I
4642 os-4642-107 ORCU adult  tibia 8,2 Vilars I
4721 os-4721-25 ORCU adult  tibia 5,6 12,1 6,4 Vilars I
11545 os-11545-6 ORCU adult  tibia 91,8 14,1 12,8 5,4 10,5 6,2 Vilars I
4723 os-4723-2 ORCU adult  humer 3,8 8,6 8,8 Vilars I?
4242 os-4242-1 ORCU Jove/adult  humer 4,2 8,3 6,4 Vilars Ia
4514 os-4514-1 ORCU adult  humer 9 8,6 6,3 Vilars Ib
11500 os-11500-9 ORCU adult  humer 4,5 8,7 6,6 Vilars Ib
4224 os-4224-104 ORCU Jove/adult  Femur 13,3 13,4 Vilars II
4566 os-4566-2 ORCU adult  Femur 12 Vilars II
4566 os-4566-19 ORCU adult  Femur 12 Vilars II
4570 os-4570-12 ORCU adult  Femur 13,6 Vilars II
4583 os-4583-26 ORCU adult  Femur 14,8 Vilars II
5018 os-5018-23 ORCU adult  Femur 13,5 12,1 Vilars II
11037 os-11037-22 ORCU adult  Femur 12,5 11,1 Vilars II
11088 os-11088-4 ORCU Jove/adult  Femur 6,7 Vilars II
4224 os-4224-116 LEPUE Jove/adult  Femur 7,7 Vilars II
6255 os-6255-3 LEPUE jove  Femur 15,8 13,5 Vilars II
4174 os-4174-24 ORCU Jove/adult  humer 9 6,4 Vilars II
4207 os-4207-76 ORCU Jove/adult  humer 6,7 11,9 12 Vilars II
4214 os-4214-2 ORCU Jove/adult  humer 3,8 8,7 6,2 Vilars II
4583 os-4583-24 ORCU adult  humer 62,5 3,8 9,5 Vilars II
4583 os-4583-25 ORCU adult  humer 65,7 65,1 13,7 3,9 8,8 6,3 Vilars II
11038 os-11038-29 ORCU adult  humer 8,4 6,3 Vilars II
5018 os-5018-21 LEPUE jove  Radi 7,8 5,3 5,8 3,5 Vilars II
4203 os-4203-11 ORCU Jove/adult  tibia 10,7 5,9 Vilars II
4204 os-4204-10 ORCU Jove/adult  tibia 14,2 14,6 Vilars II
4567 os-4567-56 ORCU adult  tibia 14,1 5,5 Vilars II
4583 os-4583-23 ORCU adult  tibia 17,5 Vilars II
4574 os-4574-24 ORCU adult  Radi 61,2 6,4 3,9 6,7 Vilars II?
11224 os-11224-13 ORCU adult  Femur 16,3 6,3 Vilars IIa
11494 os-11494-12 ORCU indet..  Femur 16,2 7,3 Vilars IIa
11224 os-11224-14 ORCU adult  humer 9,2 6,8 Vilars IIa
4728 os-4728-5 ORCU Jove/adult  Radi 5,6 3,4 3,5 Vilars IIa
11224 os-11224-12 ORCU adult  Radi 8,7 6 3,9 3,6 5,3 4 Vilars IIa
11224 os-11224-10 LEPUE adult  Radi 96,2 7,6 5,3 5,6 7,7 4,9 Vilars IIa
6280 os-6280-7 ORCU adult  tibia 14,2 12,7 Vilars IIa
6286 os-6286-11 ORCU adult  tibia 92,4 14,2 14,5 5,6 11,2 6 Vilars IIa
6412 os-6412-20 ORCU adult  tibia 11,8 6,3 Vilars IIa
6210 os-6210-214 ORCU adult  Femur 7,2 Vilars IIb
6372 os-6372-63 ORCU adult  Femur 7,1 Vilars IIb
11186 os-11186-30 ORCU adult  Femur 6,6 15,9 Vilars IIb
11186 os-11186-35 ORCU adult  Femur 12,5 Vilars IIb
11263 os-11263-10 ORCU adult  Femur 0,1 Vilars IIb
6260 os-6260-15 LEPUE adult  Femur 15,5 13,6 Vilars IIb
11151 os-11151-23 ORCU adult  humer 9,1 6,5 Vilars IIb
11287 os-11287-18 ORCU Jove/adult  humer 8,6 6,5 Vilars IIb
11588 os-11588-35 ORCU Jove/adult  humer 9,1 6,4 Vilars IIb
11184 os-11184-7 ORCU adult  Radi 56,2 5,4 3,5 3,5 5,7 4,1 Vilars IIb
11186 os-11186-33 ORCU adult  Radi 6 3,6 Vilars IIb
11186 os-11186-34 ORCU adult  Radi 5,9 4,2 Vilars IIb
11289 os-11289-18 ORCU adult  Radi 61,4 6,1 4,2 4 6,4 4,3 Vilars IIb
6210 os-6210-215 LEPUE adult  Radi 7,9 5,5 Vilars IIb
6210 os-6210-213 ORCU adult  tibia 10,7 5,9 Vilars IIb
11151 os-11151-24 ORCU adult  tibia 9,3 5,9 Vilars IIb
11184 os-11184-6 ORCU adult  tibia 92,2 14,5 5,1 Vilars IIb
11276 os-11276-28 ORCU adult  tibia 13,9 13,9 5,5 Vilars IIb
11293 os-11293-44 ORCU adult  tibia 96,6 14,1 14,9 5,8 12 5,9 Vilars IIb
11293 os-11293-45 ORCU adult  tibia 13,8 Vilars IIb
11293 os-11293-46 ORCU adult  tibia 12,3 Vilars IIb
11293 os-11293-49 ORCU adult  tibia 14,3 14,1 Vilars IIb
11293 os-11293-56 ORCU adult  tibia 4,7 9,7 5,7 Vilars IIb
6245 os-6245-39 LEPUE adult  tibia 13,2 7,7 Vilars IIb

FALANGES

UE Inventari espècie Age os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4588 os-4588-3 ORCU adult Phalange I 20,2 5,3 4,8 3,3 4,1 3,3 Vilars I
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LAGOMORFS

OSSOS LLARGS

UE Inventari espècie edat os 1 2 3 4 5 6 7 8 fase
4351 os-4351-11 ORCU adult  Femur 13 11,9 Vilars 0
4351 os-4351-10 LEPUE jove  tibia 16,4 Vilars 0
4162 os-4162-27 ORCU Jove/adult  Femur 6,9 Vilars I
11248 os-11248-1 LEPUE adult  Femur 22,3 9,5 Vilars I
4162 os-4162-28 ORCU Jove/adult  humer 4,3 9,2 6,5 Vilars I
4642 os-4642-101 ORCU adult  humer 63,4 62,8 4,3 8,7 Vilars I
4642 os-4642-102 ORCU adult  humer 4,6 8,4 Vilars I
11096 os-11096-6 ORCU Jove/adult  humer 3,9 8,5 6,2 Vilars I
11545 os-11545-7 ORCU adult  humer 4,3 8,7 6,5 Vilars I
4642 os-4642-108 ORCU adult  Radi 5,4 3,5 5,2 Vilars I
4642 os-4642-109 ORCU adult  Radi 58,1 5,7 3,6 6,2 5 Vilars I
4642 os-4642-110 ORCU adult  Radi 5,8 Vilars I
4642 os-4642-113 ORCU adult  Radi 5,9 3,8 Vilars I
11230 os-11230-8 ORCU adult  Radi 5,9 3,8 3,8 Vilars I
11230 os-11230-10 ORCU adult  Radi 6 3,9 3,7 Vilars I
4485 os-4485-9 ORCU adult  tibia 15,1 Vilars I
4642 os-4642-106 ORCU adult  tibia 12,2 9,5 Vilars I
4642 os-4642-107 ORCU adult  tibia 8,2 Vilars I
4721 os-4721-25 ORCU adult  tibia 5,6 12,1 6,4 Vilars I
11545 os-11545-6 ORCU adult  tibia 91,8 14,1 12,8 5,4 10,5 6,2 Vilars I
4723 os-4723-2 ORCU adult  humer 3,8 8,6 8,8 Vilars I?
4242 os-4242-1 ORCU Jove/adult  humer 4,2 8,3 6,4 Vilars Ia
4514 os-4514-1 ORCU adult  humer 9 8,6 6,3 Vilars Ib
11500 os-11500-9 ORCU adult  humer 4,5 8,7 6,6 Vilars Ib
4224 os-4224-104 ORCU Jove/adult  Femur 13,3 13,4 Vilars II
4566 os-4566-2 ORCU adult  Femur 12 Vilars II
4566 os-4566-19 ORCU adult  Femur 12 Vilars II
4570 os-4570-12 ORCU adult  Femur 13,6 Vilars II
4583 os-4583-26 ORCU adult  Femur 14,8 Vilars II
5018 os-5018-23 ORCU adult  Femur 13,5 12,1 Vilars II
11037 os-11037-22 ORCU adult  Femur 12,5 11,1 Vilars II
11088 os-11088-4 ORCU Jove/adult  Femur 6,7 Vilars II
4224 os-4224-116 LEPUE Jove/adult  Femur 7,7 Vilars II
6255 os-6255-3 LEPUE jove  Femur 15,8 13,5 Vilars II
4174 os-4174-24 ORCU Jove/adult  humer 9 6,4 Vilars II
4207 os-4207-76 ORCU Jove/adult  humer 6,7 11,9 12 Vilars II
4214 os-4214-2 ORCU Jove/adult  humer 3,8 8,7 6,2 Vilars II
4583 os-4583-24 ORCU adult  humer 62,5 3,8 9,5 Vilars II
4583 os-4583-25 ORCU adult  humer 65,7 65,1 13,7 3,9 8,8 6,3 Vilars II
11038 os-11038-29 ORCU adult  humer 8,4 6,3 Vilars II
5018 os-5018-21 LEPUE jove  Radi 7,8 5,3 5,8 3,5 Vilars II
4203 os-4203-11 ORCU Jove/adult  tibia 10,7 5,9 Vilars II
4204 os-4204-10 ORCU Jove/adult  tibia 14,2 14,6 Vilars II
4567 os-4567-56 ORCU adult  tibia 14,1 5,5 Vilars II
4583 os-4583-23 ORCU adult  tibia 17,5 Vilars II
4574 os-4574-24 ORCU adult  Radi 61,2 6,4 3,9 6,7 Vilars II?
11224 os-11224-13 ORCU adult  Femur 16,3 6,3 Vilars IIa
11494 os-11494-12 ORCU indet..  Femur 16,2 7,3 Vilars IIa
11224 os-11224-14 ORCU adult  humer 9,2 6,8 Vilars IIa
4728 os-4728-5 ORCU Jove/adult  Radi 5,6 3,4 3,5 Vilars IIa
11224 os-11224-12 ORCU adult  Radi 8,7 6 3,9 3,6 5,3 4 Vilars IIa
11224 os-11224-10 LEPUE adult  Radi 96,2 7,6 5,3 5,6 7,7 4,9 Vilars IIa
6280 os-6280-7 ORCU adult  tibia 14,2 12,7 Vilars IIa
6286 os-6286-11 ORCU adult  tibia 92,4 14,2 14,5 5,6 11,2 6 Vilars IIa
6412 os-6412-20 ORCU adult  tibia 11,8 6,3 Vilars IIa
6210 os-6210-214 ORCU adult  Femur 7,2 Vilars IIb
6372 os-6372-63 ORCU adult  Femur 7,1 Vilars IIb
11186 os-11186-30 ORCU adult  Femur 6,6 15,9 Vilars IIb
11186 os-11186-35 ORCU adult  Femur 12,5 Vilars IIb
11263 os-11263-10 ORCU adult  Femur 0,1 Vilars IIb
6260 os-6260-15 LEPUE adult  Femur 15,5 13,6 Vilars IIb
11151 os-11151-23 ORCU adult  humer 9,1 6,5 Vilars IIb
11287 os-11287-18 ORCU Jove/adult  humer 8,6 6,5 Vilars IIb
11588 os-11588-35 ORCU Jove/adult  humer 9,1 6,4 Vilars IIb
11184 os-11184-7 ORCU adult  Radi 56,2 5,4 3,5 3,5 5,7 4,1 Vilars IIb
11186 os-11186-33 ORCU adult  Radi 6 3,6 Vilars IIb
11186 os-11186-34 ORCU adult  Radi 5,9 4,2 Vilars IIb
11289 os-11289-18 ORCU adult  Radi 61,4 6,1 4,2 4 6,4 4,3 Vilars IIb
6210 os-6210-215 LEPUE adult  Radi 7,9 5,5 Vilars IIb
6210 os-6210-213 ORCU adult  tibia 10,7 5,9 Vilars IIb
11151 os-11151-24 ORCU adult  tibia 9,3 5,9 Vilars IIb
11184 os-11184-6 ORCU adult  tibia 92,2 14,5 5,1 Vilars IIb
11276 os-11276-28 ORCU adult  tibia 13,9 13,9 5,5 Vilars IIb
11293 os-11293-44 ORCU adult  tibia 96,6 14,1 14,9 5,8 12 5,9 Vilars IIb
11293 os-11293-45 ORCU adult  tibia 13,8 Vilars IIb
11293 os-11293-46 ORCU adult  tibia 12,3 Vilars IIb
11293 os-11293-49 ORCU adult  tibia 14,3 14,1 Vilars IIb
11293 os-11293-56 ORCU adult  tibia 4,7 9,7 5,7 Vilars IIb
6245 os-6245-39 LEPUE adult  tibia 13,2 7,7 Vilars IIb

FALANGES

UE Inventari espècie Age os 1 2 3 4 5 6 7 fase
4588 os-4588-3 ORCU adult Phalange I 20,2 5,3 4,8 3,3 4,1 3,3 Vilars I

CÉRVIDS

UE Inventari espècie edat os tipus 1 2 3 4 5 6 7 fase
5024 os-5024-14 CEEL ADULTE  Radi 54,5 52,1 Vilars I
4642 os-4642-1 CEEL JEUNE ADULTE Phalange II 41,3 19,5 19,6 14,7 18,5 Vilars I
7059 os-7059-3 CEEL JEUNE ADULTE  humer 22,2 Vilars III
7058 os-7058-39 CEEL ADULTE Metatars 42,3 28,1 Vilars III
7086 os-7086-37 CEEL ADULTE  Radi 30,2 Vilars III
7052 os-7052-14 CEEL Adulte1 dent  M3 inf 26,5 11,6 29,5 11 23,5 Vilars III
7056 os-7056-1 DADA ADULTE Metacarp 40,1 30,1 Vilars III

BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Nº FETUS 12A 
fase Vilars I

Localització 4/32

OS Lat. SD ( DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Radi D 12,74 91,32 215 29

Metacarp D 11,61 88,1 9,69 220-225 33
Metacarp E 11,68 85,83 9,75 33

Femur D 13,4 80,5 29
Tibia D 14,02 90,99 225 29

Metatars D 10,96 108,42 11,48 225-230 33
Tibia E 14,17
Pelvis D 12,88
Pelvis E 12,79

Humer E 10 67 29

Nº FETUS 12B
fase Vilars I

Localització 4/32

OS Lat. SD LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Escàpula E 35,91 7,46 20
Escàpula D 35,83 7,47 20

Radi E 6,2
Radi D 6,3

Metacarp E 5,04 3,63
Humer D 4,7
Humer E 4,83
Femur E 5,15 35,37 15-20
Femur D 5,22 34,54 15-20
Tibia E 6,2

Metatars E 4,73 33,01 4,15 145 20
Metatars D 4,81 33,06 4,23 145 20

Nº FETUS 3
fase Vilars Ib

Localització 11/29a

OS Lat. SD LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Radi E 4,86 34,71 125 15-20

Humer E 3,91 23,95 15-20
Escàpula E 29,6 5,34
Escàpula D 5,31

Humer D 3,9 23,88 15-20
Radi D 4,88 33,87 125 15-20

Metacarp D 5,18 23,66 3,64 130 15-20
Fèmur E 4,52 31 15-20
Tibia E 4,72 33,27 135 15-20
Tibia D 5,05

Metatars D 3,66 27,37 3,13 135 15-20

Fig. 54 -

Mesures dels fetus de cavall de Vilars i de Tossal del Molinet
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BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Nº FETUS 9
fase Vilars II

Localització 6/38

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) EDAT (2)
Fèmur D 17,37 122,92 35-37
Tibia D 19,52 140,7 270 35-37

Metatars D 16,21 166,4 16,9 260-270 37-42
FalangeI post D 19,25 29,6

Fèmur E 17,26 122 35-37
Tibia E 18,74 140,89 270 35-37

Metatars E 16,89 163,59 260-270 37-42
FalangeI post E 19,45 30,18

Escàpula D 106,34 24,74 35-37
Radi D 18,59 136,36 250-260 35-37

Humer D 17,83 98,07 35
FalangeI ant D 18,9 31,75

Escàpula E 106,65 24,34 35-37
Húmer E 17,56 99,48 35
Radi E 18,76 139,12 265 35-37

Metacarp E 18,43 135,58 13,08 270-280 37
FalangeI ant E 18,72 32,78

Pèlvis E 17,23
Pèlvis D 17,51

Nº FETUS 2
fase Vilars Ia

Localització 11/9

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) EDAT (2)
Escàpula E 16,54

Radi E 11,5
Metacarp E 11,72 83,14 8,39 220 33-35
Fala II ant. E 12,69 15,55
Escàpula D 15,94

Humer D 9,91 69,71 29-33
Radi D 11,47

Metacarp D 11,57 83,43 8,34 220 33-35
Fal II ant. D 12,64 16,09

Fèmur E 12,13 83,61 29
Tibia E 12,25 90,53 225 29(mesura exacta)

Metatars E 10,55 100,85 10,82 225
Fal II post. E 13,39 14,62

Fémur D 11,81 83,22 29
Tibia D 12,62 89,86 225 29

Metatars D 10,95 100,6 10,73 225
Fal II post. D 13,53 14,3

Pèlvis E 13,29
Pèlvis D 13,31

BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Nº FETUS 12A 
fase Vilars I

Localització 4/32

OS Lat. SD ( DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Radi D 12,74 91,32 215 29

Metacarp D 11,61 88,1 9,69 220-225 33
Metacarp E 11,68 85,83 9,75 33

Femur D 13,4 80,5 29
Tibia D 14,02 90,99 225 29

Metatars D 10,96 108,42 11,48 225-230 33
Tibia E 14,17
Pelvis D 12,88
Pelvis E 12,79

Humer E 10 67 29

Nº FETUS 12B
fase Vilars I

Localització 4/32

OS Lat. SD LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Escàpula E 35,91 7,46 20
Escàpula D 35,83 7,47 20

Radi E 6,2
Radi D 6,3

Metacarp E 5,04 3,63
Humer D 4,7
Humer E 4,83
Femur E 5,15 35,37 15-20
Femur D 5,22 34,54 15-20
Tibia E 6,2

Metatars E 4,73 33,01 4,15 145 20
Metatars D 4,81 33,06 4,23 145 20

Nº FETUS 3
fase Vilars Ib

Localització 11/29a

OS Lat. SD LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Radi E 4,86 34,71 125 15-20

Humer E 3,91 23,95 15-20
Escàpula E 29,6 5,34
Escàpula D 5,31

Humer D 3,9 23,88 15-20
Radi D 4,88 33,87 125 15-20

Metacarp D 5,18 23,66 3,64 130 15-20
Fèmur E 4,52 31 15-20
Tibia E 4,72 33,27 135 15-20
Tibia D 5,05

Metatars D 3,66 27,37 3,13 135 15-20
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BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Nº FETUS 9
fase Vilars II

Localització 6/38

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) EDAT (2)
Fèmur D 17,37 122,92 35-37
Tibia D 19,52 140,7 270 35-37

Metatars D 16,21 166,4 16,9 260-270 37-42
FalangeI post D 19,25 29,6

Fèmur E 17,26 122 35-37
Tibia E 18,74 140,89 270 35-37

Metatars E 16,89 163,59 260-270 37-42
FalangeI post E 19,45 30,18

Escàpula D 106,34 24,74 35-37
Radi D 18,59 136,36 250-260 35-37

Humer D 17,83 98,07 35
FalangeI ant D 18,9 31,75

Escàpula E 106,65 24,34 35-37
Húmer E 17,56 99,48 35
Radi E 18,76 139,12 265 35-37

Metacarp E 18,43 135,58 13,08 270-280 37
FalangeI ant E 18,72 32,78

Pèlvis E 17,23
Pèlvis D 17,51

Nº FETUS 2
fase Vilars Ia

Localització 11/9

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) EDAT (2)
Escàpula E 16,54

Radi E 11,5
Metacarp E 11,72 83,14 8,39 220 33-35
Fala II ant. E 12,69 15,55
Escàpula D 15,94

Humer D 9,91 69,71 29-33
Radi D 11,47

Metacarp D 11,57 83,43 8,34 220 33-35
Fal II ant. D 12,64 16,09

Fèmur E 12,13 83,61 29
Tibia E 12,25 90,53 225 29(mesura exacta)

Metatars E 10,55 100,85 10,82 225
Fal II post. E 13,39 14,62

Fémur D 11,81 83,22 29
Tibia D 12,62 89,86 225 29

Metatars D 10,95 100,6 10,73 225
Fal II post. D 13,53 14,3

Pèlvis E 13,29
Pèlvis D 13,31

BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Nº FETUS 10
fase Sup.

Localització 4/32

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Pèlvis D 6,52
Fémur D 5,39 28,14 15
Radi D 6,82 37,23 125-145 15-20

Metacarp D 3,88 21,74 2,76 130 15-20
Radi E 6,68 37,3 125-145 15-20

Pèlvis D 6,53

Nº FETUS 1
fase Vilars I

Localització 4/17

OS Lat. SD ( DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Metacarp E 4,42 21,22 3,03 130 15-20

               
  FETUS ANTERIORS CAMPANYES 1998-1999 ( Estudi Xavi Gómez)

         

Nº FETUS B
fase Vilars I

Localització 4/17

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Metc III E 5,26 30,3 20 aprox 150
Metc III D 5,28 29,87 20 aprox 150
Mett III E 4,99 38,61 23 aprox 150 aprox
Mett III D 4,89 38,66 23 aprox 150 aprox
Fèmur E 5,71 37,93 20
Tibia E 41,14 20 160

Húmer E 5,18 30,16 20
Húmer D 5,11 30,19 20

Nº FETUS A
fase Vilars I 

Localitzaició 4/17

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Tibia E 7,44 43,63 20 160

Fèmur E 7,41 42,23 20
Fèmur D 7,42
Radi E 7,12 45,49 20 aprox 150 aprox
Radi D -

Metc III E 6,3 31,35 20 aprox 150
Metc III D 6,26 31,26 20 aprox 150
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BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Fetus Tossal del Molinet (estudi Xavi Gomez)
Nº FETUS  -

fase TM III
Localització (A) TM-C7/5B

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Escàpula E 7,31
Escàpula D 7,35

Radi E 5,67 41,47 20 145
Radi D 5,66 41,67 20 145

Húmer E 4,56 30,85 20
Húmer D 4,6 31,02 20

BIOMETIRA FETUS EQUIDS VILARS
 DT: Diametre Transversal; LMD: Longitud màxima de la diàfisi; DAP: Diametre Antero-posterior

Edat (1): en dies segons Guffy et al. ( 1970, figs. 7 i 8)
Edat (2): en setmanes segons Habermehl ( 1975, taula 2)

Nº FETUS 10
fase Sup.

Localització 4/32

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Pèlvis D 6,52
Fémur D 5,39 28,14 15
Radi D 6,82 37,23 125-145 15-20

Metacarp D 3,88 21,74 2,76 130 15-20
Radi E 6,68 37,3 125-145 15-20

Pèlvis D 6,53

Nº FETUS 1
fase Vilars I

Localització 4/17

OS Lat. SD ( DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Metacarp E 4,42 21,22 3,03 130 15-20

               
  FETUS ANTERIORS CAMPANYES 1998-1999 ( Estudi Xavi Gómez)

         

Nº FETUS B
fase Vilars I

Localització 4/17

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Metc III E 5,26 30,3 20 aprox 150
Metc III D 5,28 29,87 20 aprox 150
Mett III E 4,99 38,61 23 aprox 150 aprox
Mett III D 4,89 38,66 23 aprox 150 aprox
Fèmur E 5,71 37,93 20
Tibia E 41,14 20 160

Húmer E 5,18 30,16 20
Húmer D 5,11 30,19 20

Nº FETUS A
fase Vilars I 

Localitzaició 4/17

OS Lat. SD (DT) LMD DAP SLC Edat (1) Edat (2)
Tibia E 7,44 43,63 20 160

Fèmur E 7,41 42,23 20
Fèmur D 7,42
Radi E 7,12 45,49 20 aprox 150 aprox
Radi D -

Metc III E 6,3 31,35 20 aprox 150
Metc III D 6,26 31,26 20 aprox 150
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UE sector espècie os LD SD DAP fase
11289 2A  BOTA metacarp 40,7 7,2 Vilars IIb
11275 2A  BOTA metàpode ind. 38,9 Vilars IIb
4224 5  EQCA escàpula 38 7,8 Vilars II
11511 29B  EQCA fèmur 29,6 4,3 Vilars I
4224 5  EQCA fèmur 31,9 6,2 Vilars II
6282 13  EQCA húmer 40,6 7,6 Vilars IIa
11588 2A OC escàpula 11,8 Vilars IIb
11298 2A OC fèmur 54 Vilars IIb
11230 14 OC húmer 41 6,1 Vilars I
6251 32 OC húmer 41,5 6,2 Vilars II
4724 25 OC húmer 7,3 Vilars II
11494 24 OC metacarp 55,6 8,6 Vilars IIa
11583 2A OC metacarp 62,7 6,8 Vilars IIb
6019 7 OC metacarp 69,7 8,7 Vilars II
6238 13 OC metàpode ind. 27,7 Vilars IIb
6052 10 OC metàpode ind. 37,7 Vilars IIb
10010 2 OC metàpode ind. 47,5 Vilars IIa
4162 2 OC metatars 60 6,3 Vilars I
5027 5 OC metatars 60,6 6,7 Vilars 0
6020 5 OC metatars 6,6 Vilars II
11583 2A OC radi 30,4 4,8 Vilars IIb
4725 24 OC radi 40,2 7 Vilars II
4174 9 OC radi 51,22 7,3 Vilars II
6032 4 i 9 OC radi 68,4 10,3 Vilars II
6032 4 i 9 OC radi 69,3 9,8 Vilars II
11293 3B/3C OC radi 85,4 11,4 Vilars IIb
11104 3B OC radi 88,6 13 Vilars IIb
11055 4 OC tíbia 24,9 4 Vilars I
4727 26 OC tíbia 56,9 5,7 Sup.
4174 9 OC tíbia 63,7 7,5 Vilars II
11574 25 OC tíbia 65,9 7 Vilars 0
11588 2A OC tíbia 6,3 Vilars IIb
6170 7 OC tíbia 8,1 Vilars IIb
6170 7 OC tíbia 8,6 Vilars IIb
6210 4 OC tíbia 9 Vilars IIb
11293 3B/3C OVAR metatars 67 6,4 Vilars IIb
4720 ? SUDO fèmur 40,2 6,7 Vilars I
6032 4 i 9 SUDO fèmur 55,7 6,5 Vilars II
6372 39 SUDO fíbula 51 Vilars IIb
11038 6 SUDO húmer 30,6 5,4 Vilars II
11275 2A SUDO húmer 56,4 Vilars IIb
4174 9 SUDO metàpode ind. 29,8 5,1 Vilars II
7072 1 SUDO radi 37,3 7 Vilars III
7074 3 SUDO tíbia 24 6 Vilars III
5038 2 SUDO tíbia 55,6 10,5 Vilars II

Mesures dels fetus de la triada del conjunts dels Vilars
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