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El Serrat dels Espinyers constitueix, per si mateix, un punt 
important en el poc conegut poblament ibèric del Pallars. En el 
panorama arqueològic català esdevé un cas únic pel que fa a la 
utilització dels animals en activitats rituals vinculades tant a espais 
funeraris com domèstics, en particular pel volum i la qualitat de 
les dades aportades. L’anàlisi de les restes òssies animals i d’altres 
materials associats han procurat un conjunt de dades que permeten 
establir hipòtesis sobre els comportaments rituals de la societat 
ibèrica que va ocupar el jaciment. D’altra banda, es posa en evi-
dència la importància de dos tàxons: els èquids i els gossos, i la 
seva relació amb l’activitat econòmica que hi va poder tenir lloc.

Paraules clau: ibers, pràctiques rituals, treball amb animals, 
cavalls, ases, mules, gossos.

Serrat dels Espinyers is an important site within the little 
known Iberian culture settlement of the Pallars area in Catalonia. 
Regarding the use of animals in ritual activities, related to both 
domestic and funerary spaces, the data provided by this site are 
unique within the Catalan archaeology. The results obtained in 
the analysis of animal bones and other associated materials have 
allowed us to establish new hypotheses about the ritual behaviour 
in Iberian society. Moreover, the importance of two taxa, horses 
and dogs, has been highlighted, as well as their relationship with 
the economic activity that could have taken place on the site.

Key words: Iberian, ritual practices, work with animals, horses, 
donkeys, mules, dogs.
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Introducció 

A dia d’avui el Serrat dels Espinyers constitueix un 
punt important en el poc conegut poblament ibèric del 
Pallars. Tot i que existeixen altres exemples similars, 
és un cas únic pel que fa al volum d’èquids i gossos 
dipositats en espais funeraris i domèstics, i per tant 
un exemple sobre les activitats rituals vinculades als 
pobles ibers que varen ocupar Catalunya en l’Ibèric 
ple i tardà.

Aquest és precisament l’objectiu fonamental del 
treball que presentem, és a dir, donar a conèixer el 

jaciment, però, sobretot, les seves característiques 
pel que fa a l’activitat ritual ibèrica d’aquest perío-
de. La voluntat de l’estudi, però, no se centra en la 
categorització zoològica del conjunt. Aquest conjunt 
faunístic, efectivament, és tan important que implica-
rà un projecte posterior, tot i que aquí s’ha realitzat 
un compendi de les característiques principals dels 
animals, que juntament amb les dades obtingudes 
en el context arqueològic ajuden a valorar tant els 
èquids com els gossos com a animals relacionats 
amb la producció.
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Les restes animals en connexió en el 
context del final de la protohistòria

Dins un percentatge important de sitges corres-
ponents a les èpoques ibèrica plena (segle iii aC) 
i tardana (segles ii-i aC) del Serrat dels Espinyers, 
s’han documentat grans quantitats d’èquids i gossos 
dipositats en períodes relativament curts de temps. 
Els nivells d’amortització de les estructures, com a 
conjunts tancats i quan s’han pogut datar amb preci-
sió, han aportat un període cronològic que sobrepassa 
de poc el mig segle. 

D’altra banda, l’elevat nombre d’estructures d’emma-
gatzematge, 82 en total, sumat a l’abundant presència 
de cànids i d’una cabana d’èquids nombrosa, aquests 
considerats un bé de prestigi, fan intuir la proximitat 
d’una comunitat humana voluminosa i important. 
Aquesta mantindria una intensa activitat agrícola i 
ramadera especialitzada, produint l’excedent necessari 
per mantenir els artesans, els comerciants i les elits. 
Tal vegada aquest grup pugui posar-se en relació amb 
un oppidum indígena molt malmès i situat en la petita 
altura (645 m) del Serrat dels Espinyers, immediata 
al sud-oest d’Isona, antecessor i també contemporani 
a la fundació republicana de la ciutat romana d’Aeso.

Els sitjars d’aquest període es troben ben docu-
mentats dins el territori ocupat per la Catalunya 
actual. En aquests nuclis de magatzem de gra, on de 
vegades també es recuperen restes d’altres activitats 
productives, s’hi troben evidències que assenyalen 
la seva relació amb poblats ibèrics propers. Dins la 
plana de Lleida són més abundants en la part oriental 
(Garcés, Saula 1996), destacant els sitjars de Tàrrega, 
com ara els de Missatges (Garcés, Saula 1996; Badias 
et al. 2005) i els de la Rosella (Escala et al. 2011). 
Precisament aquests dos jaciments han proporcionat 
diversos conjunts faunístics dels segles ii-i aC, molt 
similars als del Serrat dels Espinyers, sobretot en 
la Rosella, on s’han documentat nombrosos dipòsits 
faunístics en què destaquen diversos gossos i un 
èquid en connexió anatòmica.1 En el camp de sitges 
de Missatges només s’ha registrat una estructura (S 
26), datada en la segona meitat del segle ii aC, que 
contenia dos cranis de gos, i també l’estructura 36, 
que ha fornit una gran quantitat de restes, totes dues 
en procés d’estudi.2 Ja a la Noguera, cal destacar el 
conjunt inèdit de l’Hereuet, a Artesa de Segre (Ni-
eto 2012). En aquesta comarca, tot i que no sigui 
un sitjar, es podria afegir a la relació de jaciments 
amb presència d’èquids la necròpoli de la Pedrera 
(Térmens), amb indicis d’un crani separat del cos 
(Garcés 2007b), que recents revisions dels materials 
metàl·lics situarien en el segle iv aC (Graells 2008; 
Garcés, Graells 2011).

Altres casos coneguts de sitjars es concentren també 
a Girona. Un dels més ben estudiats és el sitjar de Bosc 
del Congost, relacionat amb el poblat de Sant Julià 
de Ramis. Aquest assentament, d’ocupació continuada 
des del segle iv al ii aC, i que va estar molt relacionat 
amb el procés de romanització i amb altres dos àrees 
properes de sitges, s’ha interpretat com un centre de 

1.  En estudi per A. Nieto.
2.  En estudi per J. Nadal.

producció per cobrir les necessitats de control del ter-
ritori per part dels romans, així com per l’abastament 
dels seus exèrcits (Burch, Sagrera 2009). En l’interior 
de la sitja 116 es van registrar 3 dipòsits faunístics 
d’animals sencers (una cabra de 2-3 anys, un gos de 
2 anys i un cavall de 3 anys) que molt probablement 
responen a un acte intencionat (Colominas, Saña 2009).

En general, dins els estudis arqueològics, els di-
pòsits d’animals en connexió no es relacionen amb 
les pràctiques religioses. Això es deu, en part, a la 
petita quantitat de dipòsits documentats en cada lloc, 
però també perquè els arqueòlegs, en general, han 
vist aquests esquelets d’animals, o les seves restes 
articulades, com el resultat de l’eliminació de cadàvers 
dins d’abocadors.

A Europa els dipòsits especials d’animals en con-
nexió anatòmica, anomenats Associated Bone Groups 
—ABG— per l’arqueozoologia social (Morris 2011), 
han estat estudiats àmpliament en el jaciment de 
l’edat del ferro de Danebury, al sud d’Anglaterra, des 
dels anys vuitanta (Grant 1984), i aquest fet ha creat 
una escola que està bàsicament dedicada a l’estudi 
de la utilització dels animals en pràctiques rituals 
i a les seves implicacions socioeconòmiques. B. W. 
Cunliffe i J. D. Hill han fet importants contribucions 
a la comprensió d’aquest fenomen dins d’Anglaterra. 
Cunliffe va veure els dipòsits d’animals i restes hu-
manes en fosses de l’edat del ferro com a part d’un 
ritus de fertilitat i de protecció dels cereals durant 
l’emmagatzematge, i també per demanar una bona 
collita (Cunliffe 1993). Per la seva banda, Hill (1995) 
i Morris (2010) han posat èmfasi en la importància 
d’estudiar els processos de formació d’aquests dipòsits, 
incloent totes les categories de material.

Enterraments d’animals complets de l’edat del ferro 
o del període romà, sobretot d’èquids i gossos, també 
han estat reconeguts en diversos jaciments holandesos 
com a ABG (Groot 2009). 

A França els estudis se centren principalment en 
els santuaris i en les restes derivades de banquets 
rituals (Lepetz, Van Andringa 2008). Els investiga-
dors destaquen la importància de la comprensió dels 
processos de formació involucrats i dels contextos 
d’assentament. Altres treballs inclouen els criteris per 
a la interpretació dels enterraments d’animals com 
a part del ritual en àrees funeràries o en contextos 
domèstics (Méniel 2008; Lepetz, Méniel 2008).

En el cas d’Itàlia tampoc no falten exemples. Els 
gossos dipositats al costat dels seus possibles amos, en 
la mateixa tomba o en estructures annexes, es constaten 
a dipòsits sobretot durant la primera edat del ferro 
i l’època romana (De Grossi 2008). Els cavalls també 
són freqüents en jaciments de l’edat del ferro, tant 
en contextos funeraris com domèstics (Bondini 2008).

La majoria de conjunts faunístics admesos per la 
comunitat arqueològica com a conjunts rituals, són 
aquells derivats de les accions que acompanyen les 
celebracions públiques i que es troben en els temples 
i cementiris, així com en àrees d’habitació sota zo-
nes de fonamentació. No obstant això, quan aquests 
es documenten fora de llocs “normals”, o bé si el 
dipòsit conté una espècie que habitualment no es 
menja dins el període, com ara els cavalls i gossos 
o altres animals salvatges, llavors gairebé sempre són 
considerats com escombraries rebutjades.
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Una segona raó per a l’escepticisme entre els 
arqueòlegs sobre les pràctiques rituals en els assen-
taments, és el resultat directe de l’actitud occidental 
moderna en la qual el ritual i la vida quotidiana són 
dues esferes separades que no se solapen. R. Bradley 
va sostenir, per contra, que els rituals i la vida quo-
tidiana estaven estretament relacionats en el passat, 
i que els edificis o els objectes podien tenir tant una 
funció pràctica i simbòlica com formar part d’un 
diàleg amb els poders sobrenaturals (Bradley 2005).

El ritual és formal i regit per regles (Lewis 1980). 
En el registre arqueològic molts elements distintius 
del ritual, com el cant, el ball, el vestit o el movi-
ment, es perden, però la intenció de fer alguna cosa 
especial pot reflectir-se en forma d’objectes i animals 
enterrats. La motivació darrere de molts rituals re-
sideix en la creença que als poders sobrenaturals 
es pot arribar d’aquesta manera, demanant als déus 
per la salut o la riquesa, o donant-los-en les gràcies 
a través dels actes de generositat i les ofrenes. Per 
a períodes històrics dels quals es disposa de fonts 
literàries, com ara pobles orientals, grecs i romans, 
els testimonis que aporten els historiadors reforcen 
aquestes pràctiques.

En els últims anys l’arqueozoologia social ha 
col·laborat a canviar els punts de vista tradicionals, 

aportant nombrosos casos de dipòsits rituals animals 
relacionats amb activitats quotidianes i amb el treball 
i la producció (Morris 2011).

El jaciment del Serrat dels Espinyers

La realització d’un nou accés a Isona des de la 
carretera C-1421b va motivar la intervenció preventiva 
en el Serrat dels Espinyers, una àrea immediata a la 
ciutat romana d’Aeso (figura 1). Aquests treballs foren 
dirigits per les arqueòlogues Roser Arcos i Cristina 
Belmonte, de l’empresa Arqueociència, entre juny de 
2009 i febrer de 2010. 

El seguiment arqueològic de la franja de terreny 
per on havia d’ésser traçada la nova via, va reportar 
l’excavació en extensió d’uns 4.500 m2 de superfície, 
que formava part d’un assentament de majors dimen-
sions.  Es van acotar els seus límits nord i sud, però 
es constatà una clara continuïtat d’estructures tant 
a l’oest com, sobretot, a l’est de la zona delimitada. 

El Serrat dels Espinyers s’ubica al sud-oest de la 
població d’Isona, al final del camí de la Torreta, just 
on aquest es bifurca amb el camí i la granja dels 
Espinyers. Precisament aquest camí dividia la zona 
excavada en dos sectors clarament diferenciats, tant 
per la tipologia d’estructures com per la seva cro-
nologia (figura 2). El Sector I, al nord, era un gran 

Figura 1. Situació del jaciment. 
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Figura 2. Esquerra: planta general de les estructures excavades en el Serrat dels Espinyers. Dreta: planta del sitjar ibèric.
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sitjar, amb algunes fosses d’extracció d’argiles i una 
gran àrea amb fogars i estructures excavades en el 
subsòl, tot datat entre el segles iii aC i el canvi d’era. 
L’extrem sud del jaciment corresponia al Sector II, 
on destacava, a banda d’algunes fosses i sitges, una 
gran edificació, la casa-magatzem, datada en època 
romana imperial (segles i-ii dC). En resum, el conjunt 
de treballs arqueològics efectuats van permetre docu-
mentar 93 estructures negatives, de les quals 53 eren 
sitges, 15 sitges-cubeta i 14 cubetes. D’altra banda, es 
registren 5 possibles elements de drenatge i 6 fosses, 
a més de dos espais amb estructures habitacionals i 
elements de suport aeri, tot això amb una estratigrafia 
relativament potent i complexa.

Les estructures registrades s’adscriuen a tres grans 
horitzons cronològics: neolític final, ibèric ple/tardà 
i romà alt imperial, dividits en 8 fases d’ocupació. 

Les primeres evidències se situen al neolític final 
(Fase I), període al qual s’han d’adscriure 4 cubetes 
i 1 sitja-cubeta, confirmant que entre el III i II mil-
lenni aC, en els terrenys de l’actual Isona, ja hi havia 
activitat humana.

Després d’un llarg període sense ocupació, la inter-
venció arqueològica detectà indicis suficients per creure 
en l’existència, durant l’ibèric ple, d’un assentament 
amb un grup humà considerable, a tocar d’aquesta 
zona (Fase II). Aquest supòsit es confirmava amb la 
documentació d’un sitjar de grans dimensions, amor-
titzat entre finals del segle iii aC i la primera meitat 
del segle ii aC (Fase III) (figura 2). 

A partir d’aquest moment, es constata un augment 
de l’activitat a la zona, més diversificada i represen-
tada per la presència de sitges, possibles elements 
de drenatge i una àrea productiva, datada entre la 
segona meitat del segle ii i la primera meitat del 
segle i aC (Fase IV).  

Durant el canvi d’era (Fase V), no hi han noves 
construccions, i l’activitat es limita a l’amortització 
de les restes encara visibles de les fases precedents, 
deixant un espai erm, molt productiu, que tornarà 
a ser ocupat immediatament, a mitjan segle i dC.

És durant aquest moment, i ja en època romana 
alt imperial, segles i-ii dC (Fase VI), que es construeix 
un edifici, possiblement públic, destinat a l’emmagat-
zematge d’excedents de l’urbs. Aquest “equipament”, 
d’uns límits majors als excavats, presentava unes 
característiques constructives marcadament indígenes, 
evidenciant la importància del substrat ibèric a la 
zona. Entre els diferents àmbits documentats destacava 
un graner sobreelevat, horrea (àmbit 4), un rebost 
(àmbit 2), una sala “noble” (àmbit 3), diversos espais 
oberts (àmbits 1, 6 i extrem est), a més d’una petita 
edificació (àmbit 5) on es documentà una inhumació 
(formada per una mare i el seu fill morts durant el 
part) amb un marcat component ritual. Per tant, es 
confirmà el creixement extramurs d’Aeso durant l’Alt 
Imperi, a més de detectar-se un canvi en els sistemes 
d’emmagatzematge, passant dels graners en atmosfera 
confinada (sitges) a l’emmagatzematge en graners 
sobreaixecats amb atmosfera controlada.

Al llarg de la segona meitat del segle ii dC (Fase 
VII), l’assentament havia assolit el seu punt màxim 
de desenvolupament. En aquest moment l’edifici patí 
algunes reformes, amb la construcció i/o transforma-

ció de diverses estructures. L’activitat continuà durant 
les primeres dècades de la tercera centúria, però 
progressivament va anar disminuint, fins l’abandó de 
l’hàbitat vers la primera meitat avançada del segle iii 
dC (Fase VIII), quan es van dipositar els nivells de 
terres que  van esborrar definitivament l’assentament 
extramurs d’Aeso. 

En aquest article ens centrarem exclusivament en el 
sitjar d’època ibèrica ubicat al Sector I, on també es 
documenten estructures relacionades amb l’extracció 
d’argiles, drenatges i fogars. Aquestes s’han separat en 
tres grups, segons l’aparició o no de restes faunístiques 
i la seva funcionalitat última, per tal de valorar els 
conjunts faunístics dins la ritualitat:
— Fosses amb conjunts rituals. Entre les considerades 

rituals destaquen aquelles amb importants dipòsits 
faunístics on predominen els èquids i els gossos 
dipositats sencers i amb connexió anatòmica. Aquest 
fet repetitiu, sumat a l’aparició d’una inhumació 
d’un home acompanyat de dos èquids i altres restes 
faunístiques, ha facilitat la interpretació d’aquestes 
estructures rituals.

— Fosses incertes però amb possibles conjunts rituals. 
Es tracta d’un grup de fosses on normalment es 
van dipositar restes parcials d’animals, entre les 
quals destaquen les banyes de cérvol i, de vegades, 
també gossos sencers.

— Fosses abocadors de deixalles. En aquest grup s’in-
clouen les sitges on les restes són escasses. Tot i 
que s’han identificat diverses espècies, predominen 
les domèstiques. En general les restes faunístiques 
es troben molt fracturades i erosionades per l’acció 
de les arrels, fet que condueix a interpretar-les com 
a deixalles d’alimentació abocades.
Aquestes estructures es divideixen cronològicament 

en tres grups:
— FASE III: 24 estructures datables entre finals del 

segle iii i la primera meitat del segle ii aC, malgrat 
la presència d’uns pocs indicis que podrien indicar 
que algunes estructures pertanyen al segle iv aC. 
Apareixen disperses al llarg de l’àrea excavada 
i entre elles les rituals i les classificades com a 

Figura 3. Classificació de les estructures de la Fase III 
segons el contingut faunístic. 
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Els conjunts ceràmics. Cronologia

El repertori material d’època ibèrica al Serrat dels 
Espinyers està representat per un conjunt força ampli 
i variat. En total es van inventariar 9.605 elements, 
dels quals, 8.504 eren fragments ceràmics associats 
bàsicament als nivells d’amortització del sitjar, i la 
resta, 1.101 peces, corresponien a fragments de me-
talls, restes lítiques i elements constructius. Tots ells 
representaven el 55% del total de la mostra recuperada 
durant la intervenció, al marge de la fauna.

Centrant-nos en el repertori ceràmic, aquest 56,37% 
de materials adscrits clarament al període ibèric es 
distribuïa de la següent manera: ceràmica comuna 
de cocció oxidant: 34,7%, ceràmica ibèrica de cocció 
reductora: 1,19%, ceràmica modelada a mà: 17,11% 
i àmfores ibèriques: 1,20%. Entre els materials 
d’importació, i per tant aquells que ens han aportat 
datacions més precises, destaquen les ceràmiques 
de vernís negre (campanianes A, B i àtica de vernís 
negre, aquesta darrera testimonial) amb un 1,17% 
del total, les àmfores itàliques, 0,7%, i, a l’últim, la 
ceràmica comuna itàlica amb un 0,3% de la mostra.

incertes sumen el 46% del total de documentades 
(figures 3-4).

— FASE IV: 17 estructures datables en la segona 
meitat del segle ii i la primera meitat del segle 
i aC, bàsicament concentrades a l’extrem nord i 
centre del sector I. Apareixen diverses sitges i altres 
estructures amb notables importacions romanes, i 
les rituals sumen el 35% del total de documentades 
(figures 5-6). Respecte a la fase anterior el nombre 
de fosses rituals és més baix.

— FASE III-IV: 29 sitges que no han pogut ser as-
signades a cap de les dues fases anteriors i que 
s’han inclòs en aquest grup situable genèricament 
entre els segles iii-i aC. Es troben bàsicament 
concentrades en l’àrea nord i centre del sector I. 
Apareixen diverses sitges i altres estructures amb 
notables importacions romanes, i entre elles les 
rituals i les classificades com a incertes sumen el 
34% del total de documentades (figures 7-8). 

Figura 4. Nombre i tipus d’estructures de la Fase III segons 
el contingut faunístic.

Figura 5. Classificació de les estructures de la Fase IV 
segons el contingut faunístic.

Figura 6. Nombre i tipus d’estructures de la Fase III segons 
el contingut faunístic.

Figura 7. Classificació de les estructures de les Fases III-IV 
segons el contingut faunístic.

Figura 8. Nombre i tipus d’estructures de les Fases III-IV 
segons el contingut faunístic.
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La ceràmica àtica només està representada per 
dos petits fragments: un de Castulo cup (450-375 aC) 
i un altre informe. Pel que respecta a la ceràmica 
campaniana A, més ben documentada, s’han identificat 
les formes: Lamb. 23 (200-175 aC), Lamb. 5 (175-50 
aC), Lamb. 5-7 (100-50/40 aC), Lamb. 55 (200-100 aC), 
Lamb. 36 (225-25 aC), Lamb. 27ab (300-50 aC) i 27b 
(225-25 aC) i la forma Morel 2974 (225-25 aC). Entre 
la campaniana del cercle de la B s’han identificat les 
formes: Lamb. 1 (150-25 aC), Lamb. 3 (150-25 aC) 
i Lamb. 8A (125-25 aC). De les àmfores destaquem 
l’àmfora itàlica, de la qual ha estat identificada la 
forma Dressel 1A amb una datació de 135-50 aC. 
En ceràmica comuna itàlica destaquen les formes 3 
(Celsa 80.81145) i 5 d’Aguarod (Celsa 79.15), amb 
unes datacions de 120/100 aC fins al 50 dC, per a la 
primera, i de 120-30 aC, per a la segona (figura 9).

Grosso modo, les datacions aportades per totes 
aquestes produccions ens proporcionen un perío-
de cronològic que va, a grans trets, des de mitjan  
segle iii aC fins a mitjan segle i aC. El període de 
màxima confluència i arribada d’aquestes produccions 
s’emmarcaria entre el 175 i el 100/50 aC. Tot i així 
aquestes peces només representen el 2,17% del total 
de la mostra, la qual està formada, bàsicament, tal 
com s’ha exposat, per ceràmiques comunes, amb o 
sense decoració, destacant la ceràmica modelada a 
mà, amb les limitacions cronològiques pròpies d’aquest 
tipus de produccions.3 

3.  Val a dir, però, que tot aquest conjunt es troba en pro-
cés d’estudi, i en un futur proper, és possible que es puguin 
matisar les diferents fases cronològiques. 

E. NRD Ús NMI Parcial

1207 116 f. s. III-1ra m. s. II aC 2

1221 44 f. s. III-1ra m. s. II aC 2 >10 a Ase Ase

1233 45 f. s. III-1ra m. s. II aC 2

1278 67 f. s. III-1ra m. s. II aC 3
5-7 a/

3 a/2 a

1315 84 f. s. III-1ra m. s. II aC 1 3,5-4 a

1004 687 f. s. III-1ra m. s. II aC 13
5 a

1303 164 s. II aC 3 >2 a

1317 500 s. II aC 19
1 m-2 a

2092 106 s. II aC 2
6-7 a/ 

3,5 a

1033 280 2na m. s. II aC- s. I aC 9
3m-2 a/

1022 59 2

1029 125 6

6-7 a/

1m-1m/

2 a i 3-4 a

1177 107 s. III-I aC 2
9-10 a/

1-2 a

1213 113 s. III-I aC 2
10-12 m/

1286 157 s. III-I aC 3

5-7 a/

?/

2 a

1014 90 s. III-I aC 1

1109 146 s. I aC- I dC 2
7-10 a/

1-3 m Capra

Cronologia
Animals sencers 

o parcials Edat Articulat Sencer
Criteri de 
datació

abocador

No hi ha 
importacions 

però sí àmfora 
Ibèrica

Equus sp./ Sus d Nounat/12m Èquid Èquid porc

abocador Campaniana A
Equus asinus/ 

Equus sp.

abocador

Imitació 
Campaniana 
Lamb. 28   m. 
S. III-II aC

Equus sp./ Canis f. Nounat/Adult Èquid-Gos

abocador Campaniana A
Equus sp./ 

1 gos Èquid- 1 gos
2 Canis f.

abocador

No hi ha 
importacions 

però sí àmfora 
Ibèrica

Equus (Mul) Mul Mul

abocador
Campaniana B 
i àmfora Itàlica

Equus (Mul)/ Mul/
Mul-Gossos

12 Canis f. Nounat-2 a Gossos

abocador
Engalba 

blanca i CA
3 Canis f. 3 gossos

abocador Engalba blana
5 Equus sp./ adults/

2 Èquids-12 gossos 3 Èquids-2 gossos
14 gossos

abocador Àmfora Itàlica
Equus (Mul)/

Mul Mul Èquid
Equus sp.

abocador Campaniana B 
i àmfora Itàlica

2 Equus sp./ Èquids/
Èquids/Gossos

7 Canis f. Nounat-4 a Gossos

abocador Ibèrica No precisable 
(ss. III- I aC)

2 Equus sp. 3-4 a/vell 1 Èquid 2 Èquids

abocador Ibèrica

1 Equus (Mula)

2 Èquids 1 Mula-2 gossosNo precisable 
(ss. III- I aC)

2 Equus sp./

2 Canis f.

abocador
Campaniana A 
i roig Ilergeta

Equus (Mul)/
Mul Mul Èquid

Equus sp.

abocador No precisable 
(ss. III- I aC)

2 Equus sp. 2 Èquids 2 Èquids
15 dies

abocador
No precisable 
(ss. III- I aC)

 Equus (Mul)/ 

Mul Mul Èquid- gosEquus sp./ 

Canis f.

abocador No precisable 
(ss. III- I aC)

Equus sp.

Funerari
No precisable 
(ss. III- I aC)

Equus (Mul)/
Mul Mul

Ovis/

Ovis/Capra

Animals representats per restes 
aïllades

Bos t.-Sus d.-Cervus e.-Capreolus c.

Bos t.-Sus d.-Ovis/Capra

Bos t.-Ovis a.

Bos t.-Ovis/Capra-Capreolus c.-Au

Bos t.-Capra h.

Capra h.-Sus scrofa

Cervus e.

Bos t.-Ovis/Capra-Capreolus c.-Au

Bos t.

Cervus e.

Bos t.

Bos t.-Cervus e.

Bos t.-Capra h.-Ovis/Capra-Cervus e.

Cervus e.

Equus sp.-Ovis/Capra-Sus d.

Figura 9. Materials ceràmics i conjunts faunístics de les estructures rituals. 
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Tanmateix, tot i els handicaps de la mostra que han 
dificultat la datació individual de les diferents estruc-
tures, en aprofundir en el gros del conjunt ceràmic i 
en les característiques particulars de cada cas, vàrem 
observar que dintre d’aquest ventall cronològic podíem 
establir alguns matisos interessants, diferenciant dues 
fases dins el conjunt. La més antiga correspondria 
a l’ibèric ple, just a la frontera amb l’ibèric tardà, 
entre finals del segle iii i la primera meitat del ii aC, 
i una altra ja més romanitzada, datada cap a finals 
del segle ii aC i el segle i aC.

Els criteris per subdividir aquest període en dues 
fases han estat bàsicament la presència o absència 
d’uns determinats materials.
— Fase III (finals del segle iii-primera meitat del segle 

ii aC): Es caracteritza per la presència, juntament 
amb les ceràmiques comunes, de campanianes A 
antigues o mitjanes, ibèriques pintades, àmfora 
ibèrica i l’absència de campanianes del cercle de 
la B.

— Fase IV (segona meitat del segle ii-primera meitat 
del segle i aC): Definida per la presència, junta-
ment amb la ceràmica comuna, de campaniana 
del cercle de la B, àmfores itàliques, campaniana 
A tardana i àmfora ibèrica. 
Pel que fa als metalls, aquests representen el 22% 

dels materials no ceràmics recuperats al jaciment, 
destaquen peces d’or, plata, bronze, coure, plom i 
ferro. Tanmateix, el gros d’aquestes peces s’hauria 
d’adscriure a les fases més tardanes de la intervenció, 
ja en època romana.     

Entre aquests elements destaquen una arracada d’or 
romana (ISE-2077-2-50), dipositada al museu d’Isona 
i Conca Dellà; una moneda de plata de la seca de 
bolskan (ISE-2102-2-33), amb un cap barbat a l’anvers 
i un genet llancer al revers. Pel que fa als materials 
de bronze s’han identificat fins a 59 peces, entre les 
quals destaquem làmines, monedes, agulles, plaques, 
anells o anelles, aplics, barres, cadenes, una cullereta, 
fulles, ganxos, unes pinces i les restes d’un possible 
vas o recipient. El ferro, amb un gran nombre de 
claus, és el metall més abundant, amb un 83% de 
representació. S’han identificat altres objectes: anelles, 
barres, cadenes i eines del camp, com una falç de 
mànec llarg i un podall per a veremar, a més d’alguna 
fulla de ganivet, ganxos, làmines i restes d’escòria.

Estudi arqueozoològic

Mètode d’estudi

L’estudi de cada estructura excavada en el Serrat 
dels Espinyers s’ha realitzat des del punt de vista 
tafonòmic i a partir de la contrastació dels dipòsits 
materials i faunístics.

Dins les restes faunístiques la quantificació dels 
individus s’ha fet segons el nombre de restes determi-
nades (NRD) i del nombre mínim d’individus (NMI) 
continguts en cada estructura. El MNI s’ha establert 
a partir de la repetició de les parts de l’esquelet i de 
la lateralitat, tot tenint en compte la presència d’in-
compatibilitats òssies per edat i volum (Poplin 1976).

La reconstrucció tafonòmica de les estructures se 
centra en l’estudi de les alteracions o modificacions 
antròpiques i ha comportat un estudi macroscòpic 

i microscòpic que s’ha dut a terme amb la intenció 
d’establir les directrius per al desmembrament i tros-
sejat dels animals, així com per detectar les possibles 
alteracions produïdes per fonts de calor i altres agents 
que poden haver alterat la superfície de l’os.

La descripció dels animals s’ha fet sota els parà-
metres morfomètrics recollits: 

Per a l’obtenció de les mesures en els ossos s’ha 
seguit la proposta general de Driesch (1976) i la 
d’Eisenmann (1979) per als metacarps de cavall. 
Aquestes mesures permeten l’estimació de la talla a 
partir de les longituds dels ossos llargs, directament 
relacionats amb l’alçada de l’animal. També permeten 
calcular l’índex de robustesa a partir dels diàmetres 
transversals en les diàfisis. 

En els gossos els coeficients aplicats per al càlcul 
de l’alçada han estat els de Harcourt (1974). El sexe 
s’ha aproximat amb l’aparició/no aparició de l’os pe-
neà i amb la morfologia dels húmers (Ruscillo 2006).

En els èquids, per a aquest càlcul d’alçada, s’han 
aplicat els factors de Kieswalter amb les correccions 
de May (Johnstone 2004). En aquest grup la distinció 
entre cavalls, ases i híbrids esdevé difícil, sobretot en 
els últims pel fet que aquests presenten característiques 
mixtes dels progenitors, és a dir, de cavall i ase. Per 
aquest motiu s’han utilitzat un seguit de treballs que 
permeten diagnosticar aquestes diferències (Eisenmann 
1980; 1981; 1991; 2013; Barone 1986; Eisenmann, 
Beckouche 1986; Johnstone 2004). La morfometria de 
la dentició ha aportat dades sobre el dibuix oclusal i 
les mesures de la dentició superior per tal d’obtenir 
l’índex de protocon. La morfometria postcranial s’ha 
observat i recollit en aquells punts més diagnòstics: 
escàpula, húmer, radi distal, tíbia distal, metacarps, 
metatars i falanges. 

Les edats en èquids adults s’han aproximat segons 
les propostes de Guadelli (1998) i Nieto (2012) per 
als infantils. Per als gossos s’ha utilitzat la proposta 
de Piérard (1967).

Els noms utilitzats per a la descripció d’espècies són: 
Èquids: Equus (híbrid/Mul o Mula = egua + ruc), 

Equus asinus (ase) i Equus sp. (èquid sense determinar).
Gos: Canis familiaris.
Vaca: Bos taurus.
Ovicaprins: inclou ovella i cabra (Ovis/capra), Ovis 

aries (ovella) i Capra hircus (cabra).
Porc domèstic: Sus domesticus.
Cérvol: Cervus elaphus.
Cabirol: Capreolus capreolus.
Porc senglar: Sus scrofa.
Aus: inclou aus salvatges.
L’adscripció dels dipòsits registrats dins de les 

pràctiques rituals s’ha realitzat a partir d’unes pautes 
que permeten enquadrar una acció (un dipòsit) en un 
procés ritual (recollides per Albizuri 2011):
1. En primer lloc la multiplicació d’aquests conjunts 

per Europa i la repetició en les seves característi-
ques són fets que a priori permeten classificar els 
conjunts. 

2. Observació d’una selecció majoritària d’espècies 
domèstiques importants en la producció. Dins de 
les salvatges, selecció d’espècies perilloses utilit-
zades com a símbol clànic de força i d’aquelles 
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simbòlicament representatives del món subterrani 
i nocturn relacionat amb la mort.

3. Observació d’una disposició estructurada de les 
restes òssies, algunes vegades en connexió anatò-
mica i d’animals complets en l’espai. 

4. Aparició de parts anatòmiques d’alt contingut en 
carn, i per tant característiques en la dieta habitual, 
amb índexs de fracturació baixos. Igualment s’ob-
serva l’aparició de parts anatòmiques identificatives 
de l’animal, entre les quals destaquen els cranis 
sencers i les zones distals de les extremitats.

5. Observació d’una preferència sobre el costat es-
querre o bé dret. 

6. Observació d’una abundància d’un sexe i d’edats 
o molt joves o adultes. 
Els criteris utilitzats per catalogar i diferenciar 

els dipòsits animals dins de l’activitat ritual lligada a 
l’activitat quotidiana, de treball i producció, d’aquells 
altres relacionats amb la mort humana, s’han centrat 
bàsicament en:
— L’aparició de restes humanes en la mateixa estruc-

tura.
— Si no hi ha restes humanes associades: anàlisi 

global de l’estructura “contenidor” i del material 
que acompanya, incloent l’estudi espacial de la 
zona i d’altres estructures annexes.
Seguint aquests paràmetres, la majoria d’estructures 

estudiades en aquest treball són sitges que es troben 
associades espacialment, en conjunts grans, on es 
troba un material relacionat amb la producció i l’em-
magatzematge vegetal. Són aquestes característiques 
les que permeten establir la hipòtesi d’estar davant 
de fosses rituals amb sacrificis animals lligats amb 
els cicles vitals agraris, possiblement per afavorir-los.  

D’altra banda, l’aparició de restes humanes en 
l’interior de l’estructura 1109, ha permès la catalo-
gació d’aquesta fossa com a fossa ritual lligada a un 
procés funerari.

Resultats

De totes les fosses excavades se n’han determinat 
algunes de caràcter ritual, bàsicament pel seu contingut 
faunístic i, en alguns casos, ceràmic. En el seu interior 
destaquen els gossos i èquids en connexió anatòmica 
total o parcial i sense traces evidents d’haver estat 
consumits, de vegades acompanyats per àmfores i 
vasos sencers d’importació (figura 9). En aquest punt 
cal destacar una àmfora itàlica, quasi sencera, però 
sense poder definir la tipologia, trobada a l’interior 
de la sitja 1004, que va aparèixer en el mateix espai 
que les restes esquelètiques en connexió d’un mul i 
d’un voltor (figura 10).

En aquestes 17 estructures rituals s’han identificat 
un total de 2.890 restes faunístiques (NRD), quasi el 
90% de les restes estudiades, a causa del baix grau 
de fracturació. En totes elles es troben esquelets 
complets de gossos i èquids (majoritàriament muls, 
però també ases i un possible cavall), que són els més 
ben representats. De vegades es troben en perfecta 
connexió anatòmica perquè van ser tapats ràpida-
ment, fet que demostra el bon grau de conservació 
de la superfície òssia, ja que no s’observen marques 
deixades per carnívors ni altres animals, ni tampoc 
d’exposició a la intempèrie. 

També hi ha animals bàsicament representats per 
restes aïllades, com passa amb les vaques, els ovica-
prins i els porcs. Pel que respecta als animals salvatges 
destaca el cérvol, en concret els seus banyams prou 
sencers trobats a 6 estructures. Dins d’aquest grup 
també s’hi troba el cabirol, representat igualment per 
banyes, el porc senglar i les aus.

El nombre de restes determinades taxonòmicament 
(NRD) demostra el predomini d’espècies domèstiques 
(figura 11), però cal recalcar, el baix percentatge 
d’animals dedicats normalment a l’alimentació en 
aquest període a Catalunya. Aquests són, en general, 
per ordre d’importància els ovicaprins en primer lloc, 
i les vaques i els porcs disputant-se el segon i tercer 
lloc, segons les variacions locals (Colominas et al. 
2011; Albizuri et al. 2010).

Entre les espècies salvatges es registren el cérvol i 
el cabirol, i també l’esquelet parcial d’un voltor que va 
aparèixer a la sitja 1004 (en fase d’estudi). Finalment, 
s’ha d’incloure una defensa de porc senglar mascle 
dins la sitja 1317.

En general no s’han observat marques de tall ni 
cops sobre la superfície òssia que evidenciessin mani-
pulació dels animals abans de ser dipositats sencers, 
normalment en disposició acurada (figures 10 i 12-14). 

Figura 10. Esquelet de mul i àmfora itàlica en l’interior de 
l’estructura 1004.

Figura 11. Representació de les espècies en estructures 
rituals a partir del NRD. En les costelles d’animals complets 
només es comptabilitzen els fragments que mantenen el cap, 

en les vèrtebres només es comptabilitzen els cossos.
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Per aquesta raó creiem que en la major part dels 
casos documentats d’animals sencers (només gossos i 
èquids), aquests deurien ser sacrificats mitjançant un 
tall a les jugulars i caròtides. Tot i així, en algunes 
estructures on apareixen gran quantitat de gossos i 
èquids, es fa evident un cert desordre anatòmic (fi-
gura 15) que va poder respondre a un cert grau de 
manipulació (com per exemple treure les vísceres o 
la pell). També podria respondre a dipòsits d’animals 
prèviament descarnats, o a dipòsits d’animals sencers 
dipositats en espai buit, on les alteracions postdeposi-
cionals que comporta la descomposició dels cadàvers 
haurien provocat el desordre anatòmic (figura 15).

Pel que fa als animals domèstics, representats 
per poques restes, les quals sempre corresponen a 
ovicaprins, vaques i porcs, aquests sí que presenten 
fractures antigues que demostren un escorxament de 
l’animal abans de seleccionar la porció anatòmica a 
dipositar. Tot i així, també s’ha de preveure la pos-
sibilitat que un gran nombre d’aquestes restes hagin 
estat introduïdes de manera accidental, o de forma 
involuntària, tot tenint en compte que en aquest grup 
el nombre de dents aïllades representa un 60% del 
total analitzat.

Els animals salvatges (cérvols i cabirols) sempre 
estan representats per restes aïllades, menys en el 
cas de les restes parcials d’un voltor de la sitja 1004. 
En aquest grup la intencionalitat del dipòsit queda 
patent sobretot per la grandària dels fragments de 
banya registrada.

Dins del grup de les estructures considerades incertes 
s’han inclòs un seguit de sitges que només contenien 
un sol esquelet parcial o complet d’èquid o de gos, 
i que per tant estan fora de la norma ritual. També 
han estat incloses tres en les quals es van recupe-
rar fragments grans de banya de cérvol, pel fet que 
aquesta part està ben representada entre les rituals 
estudiades, així com una que tenia un peu articulat 
de vaca —tars, metatars i falanges— (figura 16).

Figura 12. Esquelet de mul, Estructura 1315.

Figura 13. Tronc en connexió i crani d’èquid en situació 
bocaterrosa, Estructura 1022.

Figura 14. Esquelet de mul, Estructura 1286. 

Figura 15. Restes d’èquids i gossos, Estructura 1033.
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Els èquids

En principi el cavall és un animal poc representat 
entre les restes faunístiques dels jaciments catalans 
des del bronze final, moment en el qual es conside-
ra plenament domesticat a la península (Albizuri en 
premsa). Les seves restes normalment suposen menys 
del 5% de les faunes analitzades des del bronze final 
fins a època ibèrica, fet que es relaciona amb una cria 
especialitzada per a la munta i el treball, i amb un 
consum molt esporàdic (Albizuri et al. 2010; Colomi-
nas et al. 2011; Albizuri en premsa). Igualment passa 

amb l’ase, que des de principis de l’edat del ferro es 
considera introduït a la península per pobles fenicis 
(Nadal et al. 2010), i de la mateixa manera assistim 
a una representació pobra en jaciments iberoromans, 
període en el qual comencen a documentar-se els 
híbrids. Aquests últims són els predominants en la 
mostra estudiada, però també s’han diferenciat dos 
ases i un possible cavall.

Entre els híbrids (figura 17), s’ha de diferenciar 
dos tipus segons els progenitors: 
— muls o mules, si són mascle o femella i si els 

progenitors són un ruc (mascle d’ase) i una egua.

Figura 16. Conjunts faunístics de les estructures incertes.

Figura 17. Distribució dels èquids en les estructures rituals i incertes.
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Figura 18. Índex de protocon en els èquids de Serrat dels Espinyers en comparació amb ases i cavalls actuals (extrets 
d’Eisenmann 1980).

— mul (o matxo) i mula somerins, si els progenitors 
són un cavall i una somera (femella d’ase). Són 
més petits que els híbrids anteriors, ja que la talla 
adulta d’un èquid està fortament correlada amb 
les dimensions de l’úter de la seva mare.
Aquests híbrids es produeixen en zones agrícoles, 

sobretot seques, perquè per a transportar un pes 
igual i fer igual feina consumeixen entre un 20 i 
un 30% menys d’aliment que els cavalls, a part que 
tenen més bona capacitat per valoritzar els farratges 
bastos en èpoques de treball. D’altra banda són més 
actius i potents que els rucs (Projecte Biotacc 2010).

Com veiem en les dades obtingudes i que exposem 
a continuació, els pobladors del jaciment van neces-
sitar una cabana equina de base (ases i cavalls) per 
a la cria sostinguda, ja que els híbrids són estèrils.  
A més, es necessita un bon coneixement dels ani-
mals, tant per a la cria i el manteniment, com per 
començar la doma a partir dels 2,5-3 anys. La doma 
dura mesos, i per tant l’animal no estarà preparat per 
treballar durament fins als 5 anys aproximadament.

La diferenciació taxonòmica dels èquids del jaci-
ment, on s’han comptabilitzat un total de 31 individus  
(1 d’ells en l’interior d’una fossa d’inhumació —1109—), 
s’ha realitzat seguint els paràmetres discriminants 
morfomètrics entre cavall i ase especificats en la 
metodologia. 

Els exemplars més complets d’edat adulta han 
proporcionat una sèrie de dades que permeten carac-

teritzar la cabana equina (figura 17). La major part 
dels animals complets es poden classificar com Equus 
híbrids muls (EH), perquè manifesten en general ca-
racterístiques que els situen dins de l’estàndard dels 
muls a Europa a l’edat del ferro (Johnstone 2004). 
Per una banda, s’observen característiques asinines en 
la morfologia dels ossos de les extremitats, però les 
alçades de la creu, amb una mitjana de 132 cm, i els 
índexs de robustesa elevats, són característiques dels 
cavalls durant l’edat del ferro a la península (compilats 
a Quesada 2004). En la dentició, tant la morfologia 
oclusal com els índexs de protocon analitzats, també 
permeten observar una tendència als estàndards ca-
vallins en diversos casos, com són els índexs iguals 
o superiors a 50 a partir del primer molar (figura 
18). Aquesta dada, i també la talla dels animals, fan 
suposar que les mares, que són les que marquen les 
característiques morfològiques, varen ser en general 
cavalls (egües) d’unes característiques similars a les 
registrades en els individus híbrids.

D’altra banda, es detecta l’exemplar SE1217 que 
podria respondre a un creuament a partir de cavall 
mascle i somera (mul somerí), amb una alçada de 
la creu de 116 cm. En el gràfic sobre la diferència 
entre els segments ossis de la mostra analitzada en 
comparació amb altres cavalls de la primera edat 
del ferro (Albizuri, Nadal 1990; Albizuri et al. en 
premsa), i també amb èquids actuals (figura 19), la 
petita alçada calculada en aquest individu SE1217 
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Figura 19. Diferència logarítmica de la longitud màxima (GL) en les extremitats d’èquids actuals (Eisenmann) i èquids 
arqueològics, comparats amb l’onagre —Equus hemionus onager— (línia 0).

podria indicar que la mare d’aquest exemplar hagués  
estat una somera. Es tracta de la pota davantera 
dreta articulada i de les restes cranials aparegudes 
en la sitja 1217, classificada com a estructura in-
certa. Aquest animal, que encara no havia mudat el 
premolar 4 de llet i que, per tant, no havia acabat 
el seu creixement, ha donat una alçada de la creu 
baixa respecte als altres individus híbrids estudiats, 
i al gràfic sobre la diferenciació dels segments ossis 
se situa al costat dels ases (figura 19). 

En tercer lloc s’han identificat dos exemplars d’ase, 
SE1221 i SE1061, amb una alçada a la creu de 101,6 
i 100 cm respectivament.

A l’últim, s’ha deixat en interrogant l’individu 1177 
perquè en la majoria de paràmetres observats és de 
morfometria cavallina (figures 18, 19), tot i que en 
el radi distal s’observen trets de mula.

En resum, en el gràfic sobre la diferenciació dels 
segments ossis (figura 19), realitzat a partir de les 
dades d’un individu estàndard (un onagre),4 la mos-
tra del Serrat dels Espinyers es manifesta amb una 
variabilitat important dintre dels híbrids muls que 
segueix patrons similars tant als dels cavalls com 
als dels ases.

En el gràfic sobre la diferenciació dels metacarps 
(figura 20), realitzat a partir de les dades d’un indi-

4.  Eisenmann (en línia) utilitza l’onagre com a referència.

vidu estàndard (un onagre), s’observa una variabili-
tat important en la mostra estudiada. D’una banda, 
s’agrupen en valors positius els híbrids muls de Serrat 
dels Espinyers, els muls de la mostra actual i el cavall 
przewalskii. En valors propers al 0 se situen el mul 
somerí actual i l’exemplar SE1217, el qual podria 
correspondre als híbrids entre cavall i somera (mul 
somerí). En valors negatius es manifesten els ases.

Les edats analitzades (figura 21) ens indiquen un 
sacrifici en el qual probablement es van aprofitar 
aquells animals que encara no estaven plenament 
dedicats al treball (hem inclòs els situats entre els 3 
i 5 anys), així com també van poder ser aprofitats 
els individus morts per causes naturals, com són, 
normalment, els nounats i els infantils (la mortaldat 
infantil és més acusada sobretot en les espècies que 
tenen parts múltiples. Això, però, no invalida un sa-
crifici intencionat d’individus amb poques setmanes 
de vida). Entre aquestes edats estudiades, els adults 
que podien estar en ple rendiment, només suposen 
el 30% de la mostra estudiada. 

No esdevé fàcil comparar els èquids en conne-
xió anatòmica del Serrat dels Espinyers amb altres 
similars de la mateixa cultura. Un dels pocs casos 
documentats és el cavall inhumat trobat a la Regenta 
(Burriana, la Plana Baixa, Castelló) (Mesado 2003), 
per al qual també s’observa una edat jove, no gaire 
superior als 4,5 anys (Sarrión 2003), similar al nos-
tre cas. L’ase i el cavall també són presents en un 
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important dipòsit considerat ritual, datat en el segle 
ii aC, i recuperat en el transcurs d’unes obres en la 
població d’Alcalà de Xivert (Baix Maestrat, Castelló) 
(Iborra 2003). Aquestes dades, però, no substitueixen 
l’observació que ha fet algun estudiós respecte a la 
poca presència del cavall en els rituals en els àmbits 
ibèric i fenicio-púnic, essent en aquests contextos al-
tres espècies les protagonistes com a ofrenes animals 
(Liessau Von Lettow-Vorbeck 2005).

Per concloure, volem anotar que estudis sobre 
el poblament rural romà del segle i aC en el delta 
del Rin, apunten que l’increment d’èquids en alguns 
assentaments està relacionat directament amb campa-
ments militars i el seu avituallament (Vossen, Groot 
2009). La gran demanda d’aliment seria procurada 
amb el transport de cavalls i mules, i també boví, 
tots ells criats en centres especialitzats, sobretot en 
la producció agrícola. Així s’expliquen els percentat-
ges de representació d’aquests animals i les edats de 
sacrifici d’adults/vells un cop les bèsties deixaven de 
ser operatives per a la càrrega.

Els gossos

S’han comptabilitzat un total de 46 individus (figura 
22), entre els quals es troben representades tant les 

femelles com els mascles, apreciació fonamentada 
en l’aparició d’ossos peneans i per la morfologia de 
l’húmer. 

Les edats de sacrifici demostren una selecció in-
tencionada dels animals (figura 23), preferentment 
infantils, joves i subadults, que no deurien estar plena-
ment dedicats al treball. Només el 24% se situa entre 
els 3-4 anys i són precisament els casos en els quals 
s’observen la quasi totalitat de torsions en les apòfisis 
espinoses de les lumbars i toràciques (es localitzen 
15 casos), fet que en altres exemplars s’ha relacionat 
amb la càrrega de pes sobre els lloms i l’ús dels 
animals en el transport des de la prehistòria recent. 
En el cas de Catalunya es documenta almenys des del 
bronze inicial (Albizuri et al. 2011). Altres patologies 
també es poden relacionar amb el treball, com són 
les fractures en les mans i les extremitats i costelles.

Només un cas presenta exostosis òssies relaciona-
des amb processos degeneratius i amb l’edat. És en 
l’individu 1004-X, l’únic exemplar vell documentat, 
segurament un mascle, perquè en el conjunt només 
hi ha un os peneà molt gran; presentava patologies de 
tipus degeneratiu en el cos vertebral de tres lumbars 
i una cervical i fractures en les dents.

La morfologia observada queda definida per la 
longitud dels ossos de les extremitats i els índexs de 
robustesa. En general s’hi troben individus d’alçada 
mitjana i gran, situada entre els 40 i 63 cm, són més 
freqüents les alçades situades al voltant dels 55 cm.

Entre aquests les amplades en la diàfisi de les tíbies 
(os que fa l’acció de palanca i suporta més el pes, 
i que és el millor marcador tipològic per als gossos 
de constitució gràcil) demostren poca variabilitat en 
els individus, i la major part es troba en un índex 
de robustesa de 8, que correspondria a l’actual sant-
bernat (Belaoues 2011).

La morfologia dels húmers indica per contra una 
variabilitat entre 7,7 i 11 (la major part es troba en 
un índex de 9), que podria indicar la presència de 
mascles castrats.

La morfologia de les tíbies en general és de canya 
recta (fet habitual en gossos prehistòrics), però hi ha 

Figura 20. Diferència logarítmica en les mesures dels metacarps comparats amb l’onagre —Equus hemionus onager— (línia 0) 
i altres exemples actuals (extrets d’Eisenmann, Beckouche 1986).

Figura 21. Patrons de sacrifici en els èquids.
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dos individus en la mateixa fossa 1278 que presenten 
torsió en la diàfisi, forma que es relaciona amb les 
cames en U invertida típiques de gossos petits amb 
cames curtes tipus basset, que apareixen a partir de 
l’ocupació romana (Amoroso et al. 2005).

El primer exemplar és el 1278-I, representat per 
36 restes de tot el cos (menys les mandíbules i 
costelles). És un adult amb una alçada a la creu 
calculada de 32,5 cm de mitjana i un pes aproximat 
de 13 kg (figura 22). Estava caracteritzat per un 
crani mesocèfal i unes extremitats curtes i robustes 
(índex de robustesa a la tíbia: 11,5), les diàfisis de 
les tíbies i els radis eren corbades. Cal destacar que 
el cos vertebral d’una vèrtebra toràcica tenia impor-
tants excrescències a causa d’una possible artrosi. 
El pobre estat general de desgast dental indica que 
era un animal que no va tenir una dieta basada en 
deixalles òssies. L’edat de mort ha estat calculada en 
3,5 anys a partir de la desaparició de la flor de lis en 
les incisives superiors. Tot i que no ha aparegut cap 
indici d’os peneà, la morfologia superior de l’húmer 
fa pensar en un possible mascle. El segon gos amb 
aquesta tipologia en les tíbies és el 1278-II, però a 
diferència de l’anterior aquest era un individu gràcil 
(índex de robustesa a la tíbia: 6,7), de 49 cm d’alçada.

En general, doncs, s’observen dos tipus de gos: 
un de gran, situat al voltant dels 55 cm de creu 

majoritàriament i amb poques variacions respecte a 
la robustesa, i un altre petit, de 32,5 cm d’alçada i 
representat per un únic individu. 

El sacrifici de gossos és una pràctica ben docu-
mentada en cultures properes als ibers, com la grega, 
la romana o la gal·la, entre d’altres. En el món ibè-
ric es coneixen pocs registres de moment, tot i que 
el jaciment de la Rosella està proporcionant dades 
abundants, encara que es troben en procés d’estudi. 
També es troben documentats, per exemple, en el 
Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà) (Juan-Tresserras 
2002). Un altre gos sencer i en connexió anatòmica 
dipositat en el fons d’una sitja, es va localitzar en la 
mateixa comarca i no lluny del Serrat dels Espinyers, 
en el jaciment dels Llirians del Mas (Salàs de Pallars), 
però la seva cronologia és ja més moderna perquè 
pertany al segle i dC (Piera et al. 2013).

L’ús ritual dels animals 

Les edats analitzades, sobretot en els gossos, in-
validen la hipòtesi de trobar-nos davant de sitges en 
desús aprofitades per llençar animals morts a causa 
d’una epidèmia o malaltia, ja que si fos així trobarí-
em un ventall d’edats més ampli que l’observat. Per 
contra, entre els èquids, les edats de mort són més 
variades, es documenten alguns animals infantils, 
subadults, adults i vells, però això pot respondre 
a una selecció intencionada vers l’optimització del 
sacrifici. D’altra banda, el fet que en la majoria 
de casos s’associen èquids i gossos en la mateixa 
estructura, igual que s’observa en altres jaciments 
europeus, ens porta a la conclusió d’estar davant de 
conjunts intencionats.

És interessant també observar que els èquids 
infantils es concentren tots en la zona central del 
jaciment (figures 24-26).

Per tal de comparar les estructures que amb seguretat 
es poden incloure en les dues fases de funcionament 
del sitjar ibèric, s’han realitzat dues gràfiques com-
paratives amb la fauna considerada ritual, i la que 
correspon a deixalles de consum (figures 27-28). S’han 

Figura 22. Distribució dels gossos en les estructures rituals i incertes.

Figura 23. Patrons de sacrifici en els gossos.
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exclòs aquelles fosses que no han pogut classificar-se 
amb seguretat en cap de les dues fases.

Quant a l’evolució cronològica sembla que en el 
primer moment es van sacrificar més cavalls que 
gossos, i que en general la representació d’espècies és 
molt similar entre les fosses rituals i els contenidors 
de deixalles. Aquesta norma sembla quedar invertida 
durant la Fase IV, en què els gossos són els animals 
més escollits per als dipòsits rituals, seguits pels 
èquids i els animals salvatges.

Les banyes de cérvol i cabirol registrades en 7 
de les 12 estructures rituals estudiades indiquen que 
aquests dos animals varen tenir un rol determinant en 
l’activitat ritual, encara que esdevé difícil d’interpretar, 
ja que el cérvol es constitueix com un animal sagrat, 
imatge de la fecunditat al llarg de la prehistòria i 
protohistòria europea (Duvivier 1985). És cert, però, 
que en la iconografia ibèrica dels segles ii-i aC són 
freqüents les imatges de caça de cérvol a cavall i de 
genets sense escut i llança (Gonzalbes 2006; Maestro 
2010). És també interessant destacar que en aquestes 
s’hi troben multitud d’escenes d’aus i gossos.

Les aus, especialment els voltors —recordem que 
s’ha documentat un cas en la sitja 1004—, es troben 
representades en la iconografia ibèrica dels segles ii-i 
aC de la vall de l’Ebre, com és el cas de l’estela del 
Palao (Alcanyís) (Marco 2008), del monument ilerget 
de la Vispesa (Tamarit de Llitera) (Garcés 2007a) o de 
la ceràmica pintada del poblat del Castelillo (Alloza).

Igual que el cavall i els gossos, les aus rapinyaires 
i carronyeres es relacionen amb el món d’ultratomba, 
de la mateixa forma es vinculen amb el renaixement 
i, per tant, amb la fecunditat. Les aus es troben ben 
representades a nivell arqueològic a Europa (Man-
nermaa 2008), mentre que en el cas de la península 
Ibèrica es disposa també de la informació escrita 
de Sili Itàlic (Pun. III, 340-343) i Claudi Elià (De 
nat. anim. X, 22) referent a l’exposició dels guerrers 
caiguts en combat als voltors, que actuarien com a 
animals psicopomps en el transport celestial, si bé 
s’ha de matisar que aquesta pràctica les mateixes 
fonts la circumscriuen als celtibers —i en concret als 
arevacs— (Sopeña, Ramón  2002; De Francisco 2012), 
en un ritual molt diferent del dipòsit en una ofrena 
d’una part del voltor, com és el que aquí ens ocupa.

En el grup de la Fase IV s’ha inclòs una sitja re-
utilitzada com a tomba d’un home adult (figura 29)  
que, tot i que és de cronologia més tardana (segle i 
aC-i dC), té un contingut molt similar al de les sitges 
amb dipòsits intencionats de fauna.

Es tracta de la sitja 1109, en la qual va ser enter-
rat un mul vell en connexió anatòmica segellant la 
tomba. També es documenten les restes parcials de 
quatre ovicaprins i d’un porc jove acompanyant la 
inhumació. Les restes d’un altre èquid es van disposar 
per sota de les restes humanes en el fons de la sitja.

A Catalunya, tot i que no és freqüent, s’han docu-
mentat alguns casos similars en els quals les restes 
humanes apareixen enterrades amb restes de cavall. 
Entre les més antigues que podem assenyalar, datades 
totes elles a la primera edat del ferro, cal esmentar 
la dona enterrada amb un petit cavall a Hort d’en 
Grimau (Castellví de la Marca, Alt Penedès) (Albizuri, 
Nadal 1990); també al Penedès es documentà una se-

Figura 24. Distribució d’espècies en la part central del jaciment.

Figura 25. Distribució d’espècies en la part nord del jaciment.

Figura 26. Distribució d’espècies en la part sud del jaciment.
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gona dona enterrada amb un crani de cavall al Turó 
Font de la Canya (Avinyonet del Penedès) (Pedro et 
al. 2008); en darrer lloc esmentarem un cas inèdit 
en una sitja de Can Revella-Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental), on es va documentar un home adult 
acompanyat d’un crani de cavall.5

A partir del període ibèric tornem a tenir associacions 
d’aquest tipus. Dins de l’àrea d’estudi cal recalcar, en 
primer lloc, els dipòsits d’èquids infantils, de vegades 
en estreta relació espacial amb enterraments infantils 
humans, com els dels Vilars d’Arbeca (les Garrigues) 
(Gómez 2003; Nieto et al. 2010; Nieto 2012), o els 
del segle iii aC del poblat ibèric del Molí d’Espígol 
a Tornabous, on es van enregistrar dos nens i una 
mandíbula de cavall en l’estança 65 (Principal et al. 
2010). 

Per altra banda, resulten molt interessants els 
èquids dipositats en les tombes de la necròpolis de 
la Pedrera, ja que la seva aparició s’ha relacionat 
amb elits eqüestres dins aquesta zona (Graells 2008; 
Garcés, Graells 2011).

Acabarem esmentant altres conjunts més moderns, 
com els de la necròpolis de la plaça Vila de Madrid 

5.  Albizuri, Oliva, Majó, treball en preparació per al I In-
ternational Congress —The horse and the bull in Prehistory and 
in History—, Portugal abril 2013.

(Barcelona), dels segles ii-iii dC (Colominas 2007), o 
les tombes d’èquids i nens del conjunt funerari de 
Can Trullàs (Granollers, Vallès Oriental), de la mateixa 
cronologia (Tenas 1993). 

Conclusions

Del conjunt de fauna estudiada destaquen una 
trentena d’èquids i quaranta-sis gossos repartits en 
sitges, que ocupen un espai cronològic ampli de més 
de tres-cents anys. Si bé aquest nombre esdevé poc 
significatiu en l’àmbit temporal, per contra i sota les 
evidències arqueològiques coetànies de Catalunya, 
és un clar exemple de la importància del ritual re-
lacionat amb l’emmagatzematge de cereal i amb els 
animals associats al treball en aquestes comunitats 
agrícoles. Ha de ser també indicatiu de la rellevància 
de l’assentament, tot i que cal un major registre del 
jaciment en si mateix (que ara se centra a un camp 
de sitges, però que segurament caldria vincular-lo 
a altres estructures encara no excavades) i també 
del territori ilerget per conèixer el significat real del 
jaciment.

Per altra banda, el gran nombre de sitges i d’èquids 
registrats (sobretot de mules i d’alguns ases), entenent 
aquests com animals de gran importància econòmica 
en el transport de mercaderies, fa avaluar la societat 
relacionada amb aquest jaciment com un grup nom-

Figura 27. NMI en les fosses rituals i en els contenidors de deixalles (finals del segle iii i primera meitat del segle ii aC).

Figura 28. NMI en les fosses rituals i en els contenidors de deixalles (segona meitat del segle ii i primera meitat del segle i aC).



218 Revista d’Arqueologia de Ponent 23, 2013, 201-222, ISSN: 1131-883-X

C. Belmonte et al. Èquids i gossos en l’economia i en els rituals. Resultats de l’estudi dels materials dipositats en el sitjar iberoromà...

brós i important, dedicat probablement a la producció 
agrícola. Aquest fet està sustentat per l’aparició de 
12 i 14 gossos en dues sitges de les fases III i IV 
respectivament, sobretot des de la posició econòmica 
que implica mantenir aquest volum d’animals.

Les edats de sacrifici, les patologies observades en el 
cas dels gossos i el conjunt d’animals comptabilitzats 
fins avui, així com la quantitat d’estructures i capaci-
tats d’emmagatzematge ens porten a teoritzar sobre 
la funcionalitat d’aquest camp de sitges: podia haver 
estat un centre d’emmagatzematge i redistribució de 
cereals lligat a una població voluminosa. Potser per 
aquest motiu es van sacrificar majoritàriament muls 
i ases, i gossos de gran mida, és a dir els animals 
dedicats al transport i indirectament a la distribució 
del cereal. No obstant això, els animals eren joves, 
al marge dels dedicats plenament al treball, i potser 
per aquest motiu es van escollir per ser sacrificats, 
ja que un exemplar d’aquestes característiques és més 
barat que el que està sent utilitzat ja per al treball. 

En la mateixa línia que han estat interpretats altres 
conjunts similars europeus, podríem, doncs, relacionar 
aquesta pràctica ritual amb l’estimulació de la ferti-
litat de la terra i la protecció del gra. D’altra banda, 
existeix l’associació de cavalls i gossos amb animals 
també relacionats amb la fertilitat, com és el cérvol. 

En el cas dels èquids, per a l’obtenció d’híbrids 
com el mul o la mula, farien falta ases i cavalls. 
Això implica una cabana abundant i també una cria 
controlada, que sens dubte es va produir en un poblat 
important. Els gossos, de gran alçada i robustesa, van 
poder estar dedicats també a feines de vigilància i 
transport sobre l’esquena, com indiquen les diverses 
patologies detectades. 

Sovint, tant els gossos com els èquids podien ser 
animals sacrificats en el moment de la mort dels 

seus amos, com demostren les múltiples associacions 
funeràries arreu del món i dels mil·lennis de convi-
vència mútua (Amoroso et al. 2005; Morey 2010). Però 
algunes evidències arqueològiques registrades, sobre-
tot a partir de la primera edat del ferro a Europa, 
demostren que en un moment indeterminat aquests 
dos animals van passar a ocupar un paper important 
en l’activitat ritual relacionada amb l’àmbit domèstic 
i de producció, tot sense deixar de ser considerats 
en la intermediació amb el món d’ultratomba, com 
sembla patent per les múltiples associacions tomba/
dipòsit d’èquids i gossos des de la primera edat del 
ferro, per continuar en època romana i àdhuc medi-
eval (Fern 2005; Zinoviev 2011; López Arrabé et al. 
2012; Quesada 2012). D’altra banda, des d’orígens 
protohistòrics i fins a època moderna el cavall es 
convertirà en un instrument social de primer ordre 
per establir acords (Sánchez Moreno 2005).

A Catalunya tenim prous exemples d’aquest fet. 
Començant pels més antics, cal esmentar els d’Hort 
d’en Grimau (Castellví de la Marca, Alt Penedès), 
Turó Font de la Canya (Avinyonet del Penedès) i Can 
Revella-Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), dels 
de la primera edat del ferro que ja hem explicat, i 
on es documenten tant homes com dones adultes 
inhumats amb cranis de cavall o cavalls sencers. 
També durant el mateix període cal recordar les 
associacions avui dia concentrades en la Plana Oc-
cidental, on nens perinatals van ser enterrats molt 
a prop de fetus de cavall (Gómez 2003; Nieto et al. 
2010). En la mateixa plana destaquem les tombes 
del segle iv aC de la necròpolis de la Pedrera, in-
terpretades com a tombes de guerrer (Graells 2008). 
A aquesta nòmina s’afegeix ara el cas documentat 
al Serrat dels Espinyers d’Isona. 

Figura 29. Estructura d’enterrament d’home adult (SE1109). Detall del nivell on apareixien les restes humanes barrejades amb 
restes faunístiques.
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