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Resum
Amb la realització d’aquest treball es
pretén conèixer la gestió i explotació dels
animals que es va fer a l’Olivet d’en Pujol
durant la segona meitat del segle I aC.
Per tal de dur-ho a terme s’analitzaran les
restes de fauna recuperades a l’interior de
la sitja 1.

Abstract
This survey studies the management and
exploitation of animals in Olivet d’en
Pujol throughout the second half of the
1st century BC. In order to achieve this
aim, faunal remains from silo 1 have been
analysed.
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1. Introducció
El jaciment de l’Olivet d’en Pujol (Viladamat, Alt Empordà) s’ha descrit com
un gran magatzem que tindria una funció de suport de l’explotació d’un fundus
on s’emmagatzemaven cereals (Casas et al., en aquest mateix volum) (fig. 1).
Amb aquest article pretenem aportar més informació sobre aquest
jaciment a través de l’estudi de les restes de fauna recuperades a la sitja 1.
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Fig. 1. Planta del jaciment.

L’estudi d’aquestes restes permetrà conèixer la gestió i explotació dels animals
que es va dur a terme en aquesta insta¥ació durant la segona meitat del segle
I aC, moments finals de la seva ocupació i moments de canvis en el territori.
La segona meitat del segle I aC s’inclou dins del període augustal,
etapa de grans transformacions amb importants reformes urbanes i canvis
en l’estructuració del territori. Transformacions que es concreten arqueo
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lògicament en la fundació de ciutats de nova planta i en la presència dels
primers establiments de tipus itàlic (Burch et al., 2010). La presència d’aquests
establiments, com l’Olivet d’en Pujol, mostra que, ja a principis de segle I
aC, la intervenció romana en aquest territori ja hauria superat l’estadi més
inicial de control fiscal i administratiu del territori, on els últims decennis del
segle I aC es consideren precisament el moment de consolidació definitiva
de les formes d’ocupació romanes (Burch et al., 2010; Olesti, 2010). Formes
d’ocupació que no només poden ser documentades a través de l’estudi
arquitectònic d’aquestes ciutats i establiments industrials i productius, sinó
que també es poden evidenciar a través de l’estudi de les restes de fauna
recuperades en aquests espais.
Per tant, tenint en compte la cronologia a la qual s’associen les restes
de fauna recuperades a la sitja 1 del jaciment de l’Olivet d’en Pujol, en aquest
estudi també volem documentar si aquesta gestió i explotació mantenen els
models ramaders anteriors o ja presenta unes característiques plenament
romanes.

2. Material i mètode
El material estudiat prové de la sitja 1,1 datada amb cronologia relativa
en la segona meitat del segle I aC.
L’estudi d’aquest material s’ha centrat en la seva determinació
taxonòmica i anatòmica, en l’estudi de l’edat i del sexe i en la determinació
dels possibles agents modificadors del conjunt.
Per a la determinació anatòmica i específica de cada resta s’han utilitzat
diversos atles i articles específics d’anatomia animal (Barone, 1976; Schmid,
1972; Boessneck, 1980; Klein; Cruz-Uribe, 1984) i s’ha consultat la co¥ecció
de referència del laboratori d’Arqueozoologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Per a l’estimació de l’edat de mort dels diferents exemplars representats
a partir de les restes dentàries, ja sigui per les seqüències d’erupció dental
com pel grau de desgast dentari, s’han utilitzat els treballs de Schmid (1972),
Grant (1982) i Payne (1973). Per a l’estimació de l’edat a partir de l’estat
d’ossificació dels ossos, s’ha seguit el treball d’en Barone (1976).

1

Descripció a Casas et al., , en aquest mateix volum.
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Per a l’establiment del sexe s’han utilitzat, sempre que s’ha pogut, els
elements externs de l’esquelet que el mostren, com les canines, les banyes
i la pelvis. Quan no s’ha pogut sexar a partir d’aquests criteris i s’han tingut
mesures suficients disponibles, s’han utilitzat criteris biomètrics a partir de
la comparació amb individus actuals sexats.
Per a l’anàlisi biomètrica de les restes s’han seguit els criteris establerts
per A. Von den Driesch (1976).
Per a l’anàlisi tafonòmica de les restes s’han classificat tant les alteracions
de caràcter antròpic com de caràcter natural. Les alteracions antròpiques
que s’han registrat han estat les traces relacionades amb el processament de
l’animal (traces d’espellament, evisceració, esquarterament, desmembrament
i descarnament), les fractures intencionades i les termoalteracions. Pel que
fa a les alteracions produïdes per agents naturals, s’han registrat tant les
alteracions produïdes per agents biològics d’origen animal (acció de carnívors
i de rosegadors) com les fisicoquímiques (acció dels agents atmosfèrics i del
context sedimentari).
3. Resultats
S’han analitzat un total de 1.020 restes de fauna, i s’han pogut
determinar totes les restes, tant en l’aspecte taxonòmic com en l’anatòmic.
D’aquestes 1.020 restes, el 98% corresponen a bovins, i el taxó apareix amb
una freqüència de representació més elevada. També s’han documentat
restes d’ovicaprins (2%), de suïns (0,4%), de lepòrids (0,4%) i d’aus (0,4%).
Només 20 restes (2% del total) presenten algun tipus d’alteració produïda
per agents naturals. S’ha documentat l’acció de les arrels en 14 restes, l’acció
dels agents atmosfèrics en 6 restes i l’acció dels rosegadors en 4 restes. El fet
que estiguin tan poc afectades per l’acció d’agents naturals, i en particular
per l’acció dels agents atmosfèrics (vent, sol) o dels carnívors i rosegadors,
evidencia un període d’exposició a la intempèrie molt curt. Per tant, sembla
que les restes de fauna van ser abocades directament a la sitja una vegada
van passar a ser considerades deixalles.
3.1. Les restes d’ovins i de caprins
En aquesta sitja s’han documentat 18 restes corresponents a ovins i
caprins, 3 de les quals s’han pogut classificar com a ovis aries i 2 com a capra
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hircus. Les restes d’ovis aries són una primera falange, un metacarpià i una
epífisi proximal-diàfisi medial de fèmur d’un individu de més de tres anys.
Les restes de capra hircus són una diàfisi medial-epífisi distal de radi i un
fragment de mandíbula d’un individu d’entre sis i vuit anys.
Les restes que no s’han pogut determinar en l’àmbit específic corresponen
a un individu adult (fragment de crani, segona molar superior, dues diàfisis de
fèmur i un fragment de pelvis) i a un individu d’uns tres mesos (húmer dret i
esquerre, escàpula, radi, fèmur dret i esquerra, tíbia i metatarsià).
S’han documentat traces antròpiques en el fragment de pelvis de
l’individu adult que mostren l’esquarterament d’aquest animal.
3.2. Les restes de suïns
Només s’han documentat 4 restes de suí, corresponents, però, a tres
individus diferents. Aquestes restes són una diàfisi de fèmur d’un individu
adult, un fragment d’ulna i un altre de metacarpià corresponent a un individu
de menys de sis mesos, i una diàfisi d’ulna d’un individu nounat.
No s’han documentat traces de processament en cap de les restes,
malgrat que el fragment de fèmur sí que presenta una fractura obliqua en els
dos extrems de la diàfisi, que mostra l’aprofitament de la medu¥a continguda
en aquest os (Rixson, 1988).
3.3. Les restes de lepòrids
S’han documentat 4 restes de conill (oryctolagus cunniculus), que
correspondrien com a mínim a dos individus adults. Aquestes restes són tres
diàfisis de tíbia i una ulna.
3.4. Les restes d’au
S’han documentat dos húmers i dos fèmurs que, per les seves
característiques morfològiques externes, s’han classificat en l’ordre dels
ga¥iformes.
3.5. Les restes de boví
Les 990 restes de boví recuperades en aquesta sitja corresponen a 5
individus diferents, 4 dels quals presenten el seu esquelet sencer o gairebé
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sencer (fig. 2). En canvi, del cinquè només s’ha documentat l’extremitat
posterior esquerra.

Fig. 2. representació esquelètica dels quatre individus documentats a l’Olivet d’en Pujol.

L’estudi del grau de desgast dentari i de l’estat de fusió dels ossos
d’aquestes restes per tal d’estimar l’edat d’aquests individus, ens ha permès
documentar que l’individu 1 tenia més de 48 mesos en el moment de la
seva mort; l’individu 2, entre 36 i 48 mesos; l’individu 3 tenia entre 15 i 24
mesos, i l’individu 4, menys de 15 mesos. L’individu 5, representat només
per l’extremitat posterior esquerra, també tindria més de 48 mesos. Per tant,
s’han documentat tres individus adults, un de subadult i un altre de juvenil.
S’ha de destacar que els individus 1 i 5 presenten una patologia al
metatarsià (fig. 3). Més concretament, presenten una ampliació de la tròclea
medial, que es pot produir en aquells animals explotats de manera reiterada
com a tracció (Bartosiewicz et al., 1997).
La determinació del sexe s’ha realitzat a partir de criteris biomètrics,
ja que la utilització dels factors morfològics externs, com poden ser la
morfologia de la pelvis o de les banyes, no s’han pogut aplicar a causa de
la fragmentació d’aquests elements. També s’ha de tenir present la possible
presència d’individus castrats, més difícils de documentar a partir d’aquests
criteris diagnòstics. Per altra banda, la determinació del sexe només s’ha
pogut realitzar en els individus 1, 2 i 5, ja que són els que havien acabat el
seu creixement en el moment de la seva mort. Per tant, per tal de determinar
el sexe d’aquests tres individus s’ha calculat l’alçada a la creu a partir de la
llargada màxima del metatarsià de cada un d’aquests individus a través de
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Fig. 3. imatge dels metatarsians dels individus 1 i 5, en què s’aprecia l’ampliació de la tròclea
medial.

l’aplicació del coeficient de Matolcsi (1970). Aquest càlcul mostra una alçada
a la creu per a l’individu 1 de 116,6 cm; per a l’individu 2, de 118,7 cm, i per
a l’individu 5, de 128,3 cm.
La comparació del càlcul de l’alçada a la creu d’aquests individus amb
l’alçada a la creu de tres toros, un bou i tres vaques de la Camarga (Tekkouk &
Guintard, 2007) com a mesures actuals de referència més pròximes i en què
s’ha establert de manera segura el sexe, mostren com l’individu 1 s’acostaria
més a les alçades a la creu de femelles i l’individu 2, a les dels mascles. En canvi,
l’individu 5 tindria una alçada a la creu similar a l’individu castrat (fig. 4).
4. La gestió i explotació ramadera a l’Olivet d’en Pujol
Dels resultats que s’han exposat, es poden concloure diverses conside
racions.
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Fig. 4. alçada a la creu dels individus 1, 2 i 5 de l’Olivet d’en Pujol, de tres vaques, tres toros i
un bou.

L’anàlisi taxonòmica de les restes de fauna recuperades a la sitja 1 ha
permès documentar la presència d’ovicaprins, de suïns, de lepòrids i d’aus a
l’establiment. L’anàlisi qualitativa d’aquestes restes, mostra que la presència
d’aquests taxons s’ha de vincular amb l’aprovisionament de l’establiment
de productes carnis i amb el seu posterior consum. Tenint en compte les
parts anatòmiques documentades per als ovicaprins, sembla, però, que
es podrien trobar vius a l’establiment, ja que s’han documentat restes del
cap, de les extremitats i del tronc. A la vegada, el predomini del sacrifici
d’aquests animals en edat adulta mostra que van ser explotats en vida
abans de ser sacrificats. El baix nombre de restes analitzades, però, fa que
aquesta consideració s’hagi de prendre només com una hipòtesi de treball a
contrastar en futurs estudis.
Un altre taxó documentat és el boví. L’estimació de l’edat i del sexe
d’aquests animals ha permès documentar que a l’establiment hi havia bovins
tant adults com juvenils i tant mascles com femelles i castrats. Aquests
animals eren utilitzats per a tasques de tracció, com ho corrobora el fet
d’haver documentat patologies als metatarsians.
Estudis arqueozoològics realitzats en l’àmbit internacional han posat
de manifest que a partir del segle I dC es produeixen canvis importants en
l’aspecte físic d’aquest taxó.
Canvis que, com a fet significatiu, es documenten de manera ho
mogènia en tots aquells territoris sota domini imperial. A Holanda s’ha
evidenciat a partir del segle I dC la presència de dues mides diferents de
bous, interpretades com dues poblacions diferents. La talla més elevada

Gestió i explotació ramadera a l’Olivet d’en Pujol (Viladamat, Alt Empordà)... Aieg, vol. LIV • 193

correspondria a una població importada, i la de dimensions més reduïdes
correspondria a la població local (Lauwerier, 1988). A diferents jaciments de
la Gran Bretanya, com a Lincoln (Dobney et al., 1996) o a Great Holts Farm
(Murphy et al., 2000), també s’ha documentat una població de bous amb una
mida superior a l’existent fins als períodes precedents, i s’han interpretat
aquests resultats com una importació d’aquests animals. Per a l’Alemanya
romana s’ha proposat una importació de bous cap a aquesta zona (Teichert,
1984), sobretot en no documentar-se aquests bous de talla gran a la zona
de la Germània no romanitzada. A diferents jaciments de França, com a
Gournay-sur-Aronde i a Fresnes-lès-Montauban, també s’ha documentat
una aparició de bous de mida superior als assentaments més romanitzats,
interpretada com la introducció d’un nou genotip (Lepetz, 1995). Al nordest de la península Ibèrica també s’ha documentat que a partir del segle I
dC els bovins són de dimensions més grans que els de cronologies anteriors
(Colominas & Saña, 2009; Colominas, 2009).
S’ha proposat un possible origen d’aquestes importacions a Itàlia, on els
bovins ja s’haurien millorat zootècnicament abans (MacKinnon, 2004). També
s’ha proposat que podrien ser importats d’altres continents, com del Pròxim
Orient o d’Àfrica (Schlumbaum et al., 2006). Altres grups d’investigació
opinen que aquest augment de grandària podria ser el resultat de l’aplicació
de tècniques ramaderes sobre els ramats locals durant els primers 100-150
anys després de la conquesta romana, i que hauria comportat que els bovins
documentats durant l’Alt Imperi fossin més forts i grans que els anteriors
(Forest & Rodet-Belarbi 2002).
El que mostren clarament tots aquests estudis, doncs, sense pretendre
avaluar aquí si aquest augment de talla és fruit de la importació de bovins de
més grandària i/o d’una millora dels animals locals, és que una característica
de les noves formes d’ocupació romanes vinculades al nou sistema ramader
que s’estableix en aquells territoris més romanitzats és la presència de
bovins de dimensions més grans que els documentats en el mateix territori
un segle abans.
L’anàlisi comparativa de les mesures de l’astràgal procedents dels bovins
de l’Olivet d’en Pujol amb les mesures de l’astràgal procedents de bovins
de jaciments de cronologies anteriors, com són Mas Castellar de Pontós
(Colominas, 2009) i Sant Julià de Ramis (Colominas, 2010), i posteriors,
com Vilauba (Colominas, 2009), Ermedàs (Colominas, 2009) i vi¥a dels
Ametllers (Colominas, 2009), mostra uns resultats summament interessants.
Les mesures dels individus de l’Olivet d’en Pujol s’agrupen amb les
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Fig. 5. diagrama de dispersió de la llargada màxima (GLl) i amplada màxima distal (Bd) d’astràgals
procedents de jaciments de cronologies ibèriques (figures negres), altimperials (figures grises) i
les mesures corresponents als astràgals dels individus 1, 2 i 5 de l’Olivet d’en Pujol.

mesures provinents de bovins de jaciments amb una cronologia altimperial
d’una manera molt clara (fig. 5). També s’ha de destacar que les mesures
provinents de bovins dels jaciments de Mas Castellar i Sant Julià de Ramis es
distribueixen a l’altre extrem de la gràfica, no superposant-se amb cap de les
mesures provinents dels jaciments altimperials o de les de l’Olivet d’en Pujol.
Aquesta representació mostra que els bovins de cronologies ibèriques eren
de dimensions més petites que els bovins de cronologies altimperials i que
els de l’Olivet d’en Pujol (fig. 5).
L’anàlisi comparativa de les mesures dels metacarps dels individus
1 i 2 de l’Olivet d’en Pujol amb les mesures de metacarps dels jaciments
esmentats en l’anterior gràfica, mostren els mateixos resultats (fig. 6). Les
mesures dels metacarps de l’Olivet d’en Pujol s’associen de manera directa
amb les mesures dels metacarps de jaciments amb cronologies altimperials,
i són més llargs i robustos que els metacarps documentats en jaciments de
cronologies ibèriques, de dimensions més petites i més gràcils.
Aquests resultats mostren clarament que els bovins documentats dins
de la sitja 1 eren ja de dimensions iguals als bovins que es documenten a
partir del segle I dC en aquesta zona geogràfica. En aquest sentit, sembla
que les persones que van generar aquestes deixalles seguien uns paràmetres
en l’àmbit ramader, i més concretament de gestió dels bovins, totalment
romans, havent importat bovins de dimensions més grans que els animals
locals o ja havent-los millorat zootècnicament.
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Fig. 6. diagrama de dispersió de la llargada màxima (GL) i amplada màxima distal (Bd) de
metacarps procedents de jaciments de cronologies ibèriques (figures negres), altimperials
(figures grises) i les mesures corresponents als metacarps dels individus 1 i 2 de l’Olivet d’en
Pujol.

5. Conclusions
L’anàlisi de les restes de fauna documentades a la sitja 1 de l’Olivet
d’en Pujol ha permès documentar una presència important de bovins en
aquesta insta¥ació. Presència que s’ha de relacionar principalment amb
activitats vinculades a la tracció d’aquests animals, com ara la llaura dels
camps i la càrrega i el transport de productes. Aquests bovins, però, serien
de grans dimensions i, per tant, haurien hagut d’importar animals forans
durant el segle I aC o millorar zootècnicament els locals. Aquest fet, com
s’ha evidenciat, mostra que hi havia una connexió, ja fos directa o indirecta,
entre els ocupants de l’Olivet i els ramaders establerts en altres territoris
sota domini romà.
Per tant, durant aquesta etapa augustal, no només es fan evidents i
es consoliden canvis en la manera de construir, d’emmagatzemar o en les
produccions agrícoles explotades, sinó que també es produeixen canvis
importants en la ramaderia practicada. Canvis que ja es mantindran durant
tot l’Alt Imperi.
Considerem que aquest article també ha mostrat com les restes de fauna
també són una font d’informació important i que s’han de tenir presents a
l’hora d’analitzar la romanització efectiva del camp.
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