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Resum

El text presenta els resultats de l’estudi de les restes de fauna del jaciment de Forat de Conqueta. El 
conjunt està integrat per restes d’animals domèstics i abundant microfauna. Les espècies determina-
des inclouen Canis familiaris, Sus domesticus, Bos taurus i ovicàprids Equus asinus. Al mateix temps 
s’hi reconeixen diverses espècies silvestres, algunes d’elles utilitzades com a suport per fer estris. 
Entre els taxons s’han identificat Vulpes vulpes, Sus scropha, Cervus elaphus i Oryctolagus cunniculus. 
L’estudi d’aquestes restes aporta informació sobre les activitats realitzades pels grups que utilitzen 
Conqueta durant la prehistòria recent.

Paraules clau: fauna; arqueozoologia; taxonomia; Forat de Conqueta.

Resumen. Estudio de los restos de fauna del yacimiento de Forat de Conqueta (Santa Linya, 
Lleida)

El texto presenta el estudio de los restos de fauna del yacimiento de Forat de Conqueta. El con-
junto está integrado por restos de animales domésticos y abundante microfauna. Las especies 
determinadas incluyen Canis familiaris, Sus domesticus, Bos taurus y ovicápridos Equus asinus. Al 
mismo tiempo se reconocen varias especies silvestres, algunas de las cuales han sido utilizadas 
para realizar útiles. Entre los taxones se han identificado Vulpes vulpes, Sus scropha, Cervus elaphus 
y Oryctolagus cunniculus. El estudio de estos restos aporta información sobre las actividades de 
grupos que utilizaron el yacimiento durante la prehistoria reciente.

Palabras clave: fauna; arqueozoología; taxonomía; Forat de Conqueta.

Abstract. Study of the faunal remains at the site of Forat de Conqueta (Santa, Linya, Lleida)

The text presents the results of the fauna remains of the site Forat de la Conqueta. The set is 
composed by the remains of domestic animals and abundant microfauna. The species that have 
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Introducció

L’excavació de Forat de Conqueta ha pro-
porcionat un conjunt faunístic confor-
mat per animals domèstics i una abundant 
mi crofauna. Dins d’aquest últim grup, 
que estimem que supera les 5.000 restes, 
es reconeix la presència de lagomorfs, 
rosegadors, quiròpters, un ampli espectre 
d’aus no determinades de diferents mides 
(i que possiblement representen diferents 
nivells tròfics), rèptils i amfibis. Aquesta 
associació biostratigràfica resta per deter-
minar, i la seva anàlisi aportarà informa-
cions d’ordre ecològic claus per caracterit-
zar l’holocè recent a les serres exteriors del 
Prepirineu i, en general, a la zona nord-
oriental de la vall de l’Ebre.

En aquest apartat ens centrarem en 
l’estudi de la macrofauna incidint en les 
implicacions de tipus zooarqueològic que 
deriven d’aquest conjunt, tenint en comp-
te les peculiaritats d’aquest context. Tot i 
que d’aquest conjunt deriven observa cions 
referides sobre com els grups humans 
van gestionar aquests recursos, diversos 
motius, com ara la mida de la mostra, la 
seva configuració al llarg d’una àmplia 
escala temporal o el context en què es 

recuperen, suggereixen que aquest conjunt 
informa indirectament sobre el sistema 
pecuari d’aquestes comunitats durant la 
prehistòria recent.

Davant d’aquestes limitacions, es pro-
posa desenvolupar altres línies de reflexió 
amb les quals determinar els mecanismes 
relacionats amb la formació d’aquest con-
junt, com ara el resultat de la interacció de 
diferents processos naturals i culturals. El 
fet de considerar les restes de fauna com a 
identificadores de la combinació d’aquests 
processos permetrà precisar les pautes rela-
cionades amb la seva configuració, que, 
tot i així, no han estat examinades a partir 
dels atributs que presenta el registre ossi. 
D’aquesta manera, s’incidirà en la descrip-
ció de les modificacions postdeposicionals 
que es puguin relacionar amb el condicio-
nament de l’espai funerari. 

Al nord-est de la Península ibèrica els 
estudis zooarqueològics referits a aquests 
contextos i, en general, per a aquest perío-
de són escassos. Tot i que no són estra-
nyes les referències sobre restes de fauna 
en àmbits funeraris (Serra Vilaró, 1924), en 
la majoria de casos són mencions esca-
rides sobre la presència de restes òssies 
d’animals domèstics i microvertebrats 

been determined include Canis familiaris, Sus domesticus, Bos taurus, Equus asinus and ovicaprids. 
At the same time it has been recognized some wild species used as a support to make tools. Among 
taxa it has been identified Vulpes vulpes, scropha Sus, Cervus elaphus and Oryctolagus cunniculus. 
The study of these remains provides information on the activities carried out by groups that used 
Forat de la Conqueta during recent prehistory.

Keywords: fauna; archaeology; taxonomy; Forat de Conqueta.
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de Conqueta (Santa Linya, Lleida)». Treballs d’Arqueologia, 2011, núm. 17, p. 7-26.
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(lagomorfs o aus) habitualment interpre-
tades com a intencionalment dipositades, 
i que, en conseqüència, s’integren dintre 
del ritual funerari. En la síntesi elaborada 
per Agustí i Mercadal (2002) es recopilen 
les escasses citacions disponibles assenya-
lant algunes tendències generals sobre la 
presència d’ofrenes animals en contextos 
funeraris de la prehistòria recent als Piri-
neus orientals. 

Malgrat tot, persisteixen diferents 
qüestions relacionades amb el seu sig-
nificat. Habitualment s’esmenten ani-
mals domèstics, tot i que no és estranya la 
presència d’espècies salvatges (lagomorfs, 
aus i en un cas un teixó). Tot i així, en la 
majoria de casos no es disposa d’informa-
cions referides a l’edat de mort, el registre 
anatòmic o la presència de modificacions 
relacionades amb el seu processat, atributs 
bàsics per determinar com aquests animals 
s’integren dins del ritual funerari. 

Sota aquesta perspectiva, Aranda i 
Esquivel (2007) han realitzat una sugge-
rent anàlisi sobre els patrons de deposició 
de parts anatòmiques en contextos funera-
ris de bronze argàric i la seva relació amb 
pràctiques de comensalitat. Tot i que hi 
ha diferències significatives respecte a 
l’acumulació de Forat de Conqueta, ens 
interessa retenir aquesta noció de comen-
salitat com un comportament codificat, 
que es visualitza mitjançant l’«entrega» 
o adscripció d’un animal (o parts d’un 
animal) a un inhumat. Els processos de 
formació reconeguts a Forat de Conqueta 
i que s’assenyalaran en aquest apartat no 
permeten reconèixer aquest tipus d’actes, 
ja que aquesta acumulació és el resultat de 
múltiples esdeveniments que se superpo-
sen al llarg d’una àmplia escala temporal. 
Tanmateix, en aquest jaciment la deposi-
ció de parts anatòmiques es pot considerar 
una expressió social que vincula els inhu-

mats amb la resta de la comunitat. Aquest 
comportament expressaria una relació de 
continuïtat i identitat en un col·lectiu i 
es manifesta en la necessitat de reiterar el 
ritual al llarg del temps. Una categoria de 
restes que participa activament en el seu 
desenvolupament és la deposició d’ani-
mals. 

Si s’accepta aquest punt de vista, 
aquestes pràctiques de comensalitat es 
po den redefinir com una amortització 
socialment sancionada que suposa com-
partir alguns animals, o la representa-
ció d’aquests animals, amb els membres 
dipositats a la cavitat. Aquesta possibilitat 
permet considerar l’estudi de les restes de 
fauna com una via amb la qual explorar la 
variabilitat que presenten aquestes expres-
sions, tenint en compte que aquesta noció 
d’adscripció a individus és en aquest cas 
difícil de precisar a causa dels processos 
de formació del dipòsit que, tal com s’ex-
posarà al llarg d’aquest capítol, tenen un 
paper clau en la preservació del conjunt.

Metodologia d’anàlisi del conjunt 
de fauna

D’aquestes premisses deriven implicacions 
a l’hora d’analitzar el conjunt de fauna 
de Conqueta. En els estudis zooarqueo-
lògics, un debat clàssic ha estat l’elecció 
de les unitats d’anàlisi. La determinació 
del nombre de restes o de les freqüènci-
es relatives d’espècies serveix per estimar 
el nombre mínim d’individus. Aquests 
paràmetres són habitualment emprats 
en aquests estudis, però en aquest cas 
s’ha considerat oportú introduir un altre 
tipus d’observacions d’ordre qualitatiu. 
Per tal d’establir el nombre d’individus, 
s’ha insistit en la determinació d’estadis 
ontogènics reconeguts en les regions ana-
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tòmiques i en l’observació de la simetria 
bilateral en els ossos parells per atribuir 
parts anatòmiques a un mateix individu, 
i es van rearticular les epífisis amb els seus 
nuclis epifisaris. Aquests criteris perme-
ten reconèixer la coherència dintre del 
conjunt de fauna, avaluar el tipus d’in-
troducció de parts anatòmiques o detectar 
l’absència de regions anatòmiques.

Un altre indicador que cal retenir és 
l’estadi de conservació de les parts anatò-
miques. Tot i que aquest criteri és subjec-
tiu, en alguns casos permet assignar restes 
o conjunts de restes a una mateixa unitat 
anatòmica que procedeixen de contextos 
sedimentaris diferents. I al contrari, restes 
amb estadis de preservació molt diferent 
poden correspondre a una mateixa part 
anatòmica. Aquestes observacions es com-
plementaran amb l’anàlisi de la dispersió 
espacial de les restes com una via amb 
la qual determinar processos relacionats 
amb la conservació de les restes de fauna. 
Aquesta observació assenyala que cada 
resta arqueològica és la combinació de 
diferents processos que finalment confi-
guren una història tafonòmica, en moltes 
ocasions, única i individualitzada per a 
cada resta. 

Aquesta sistemàtica s’ha pogut realit-
zar gràcies al tipus i la mida de la mos-
tra disponible, que permet assignar res-
tes a unitats anatòmiques individuals de 
manera precisa. Al mateix temps identifica 
discordances entre els components d’una 
part anatòmica, que impliquen la desapa-
rició de parts o segments anatòmics que 
van ser dipositats però que queden repre-
sentats per ossos aïllats. Determina, a més, 
si aquestes absències són el resultat dels 
processos de formació del dipòsit i s’han 
de considerar post mortem (o postdepo-
sicionals), o es relacionen amb el tracta-
ment peri mortem que pateixen aquestes 

por cions animals abans de ser diposita-
des. La determinació d’estries, fractures i 
altres modificacions (com ara termoalte-
racions) són atributs amb els quals inferir 
els processos relacionats amb la configu-
ració del conjunt i especialment amb el 
ritual funerari. La combinació d’aquestes 
informacions referides al rol exercit per les 
restes de fauna permet definir que aquesta 
acumulació és el resultat de diversos pro-
cessos. En alguns casos informen sobre 
els comportaments socials implicats en 
la deposició d’animals, i en altres casos es 
pot assenyalar que són independents de 
l’activitat humana. 

Característiques generals del conjunt 

Com hem comentat, l’eix central d’aquest 
apartat se centrarà a analitzar els macro-
vertebrats recuperats en els nivells super-
ficial, 1 i 2, que corresponen al moment 
d’ús funerari de Forat de Conqueta. El 
nombre de restes recuperades ascendeix a 
285, de les quals 206 s’han determinat a 
nivell anatòmic i específic, és a dir el 76 % 
del conjunt. L’estudi se centrarà essenci-
alment a partir de la informació que pro-
porciona aquest segment, mentre que les 
no determinades només s’introduiran per 
assenyalar algunes inferències referents 
al seu estat de conservació i alteracions 
observades per a la seva comparació amb 
el conjunt de determinades. 

L’espectre d’espècies determinades 
està compost essencialment per espècies 
domèstiques que inclouen Canis familia-
ris, Sus domesticus, Bos taurus, ovicàprids 
(almenys Ovis aries hi està representada), 
i un èquid de talla petita que s’assigna a 
Equus asinus. Al mateix temps es reconei-
xen diverses espècies silvestres, tot i que 
a partir d’escasses restes, com passa amb 
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Vulpes vulpes, o es reconeixen per restes 
específiques seleccionades per elaborar 
instruments —com passa amb Sus scrop-
ha, Cervus elaphus i Oryctolagus cunnicu-
lus— (cf. apartat II.2.3). S’han inclòs en 
aquest capítol, ja que en deriven indica-
cions sobre les activitats realitzades pels 
grups que utilitzen Conqueta durant la 
prehistòria recent. 

Les freqüències de representació i 
l’estimació del nombre d’individus distri-
buïts en funció de la seva edat de mort es 
poden consultar a la taula 1. Les estimaci-
ons sobre el nombre d’individus s’han fet 
a partir de les anàlisis de la representació 
anatòmica de cada espècie, a partir de la 
determinació anatòmica i la seva lateralit-
zació i atribució a un estadi d’edat en fun-
ció de criteris com l’estadi d’epifisació dels 

ossos llargs i el ritme d’irrupció i desgast 
per les dents, fent ús dels estudis de refe-
rència habitualment emprats en les anà-
lisis zooarqueològiques (Barone, 1986).

Un nombre important de restes es 
poden atribuir a estadis ontogènics inci-
pients i que no són recollits en aquests 
treballs, i s’han d’emprar materials de 
comparació referits a individus nonats i 
infantils. Un altre indicador indirecte és 
proporcionat per l’anàlisi de detalls ana-
tòmics com ara la conformació del teixit 
cortical i la morfologia d’insercions mus-
culars o canals nutricis. Aquestes obser-
vacions són difícils de quantificar, però 
permeten reconèixer i verificar les assig-
nacions d’edat reconegudes a partir d’epí-
fisis aïllades. Els registres anatòmics són 
recollits a la taula 2, però seran analitzats 

Espècies determinades  NR NMI Inf  Juv  Adul
Canis familiaris 58 1   1
Vulpes vulpes  29 1  1
Equus asinus 3 1  1 
Sus scropha  1 1   1
Sus domesticus 49 4 1 3 
Bos taurus 7 2  1 1
Ovicàprid nd. 57 5 3 1 1
Cervus elaphus 1 1   1
Oryctolagus cunniculus 1 1   1
∑ 206    

Restes no determinades 
Mamífer gran nd. 14
Mamífer mitjà nd. 51
No determinat  17
∑ 79

Taula 1. Freqüències de representació i estimació del nombre d’individus distribuïts
en funció de la seva edat de mort.

Espècies determinades  NR NMI Inf  Juv  AdulEspècies determinades  NR NMI Inf  Juv  AdulEspècies determinades  NR NMI Inf  Juv  Adul

Restes no determinades 
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per a cada espècie determinada, incidint 
en les estimacions referides al nombre 
d’animals representats dintre del conjunt. 
Paral·lelament, en alguns casos s’introdu-
iran diferents arguments relacionats amb 
la presència d’aquestes espècies dins del 
conjunt (Taula 2).

Finalment, cal assenyalar que s’adjun-
ta la biometria de les parts anatòmiques 

que ho permetien, seguint la sistemàtica 
proposada per Von der Driesch (1976) i 
que s’ha inclòs a l’annex 4. La nomencla-
tura emprada en aquest annex és la que 
habitualment s’utilitza en aquest treball i 
es pot consultar en diferents treballs de 
referència (Von der Driesch, 1976; Altu-
na, 1980; Altuna i Mariezkurr ena, 2007). 
Tot i que es recomana no prendre dades 

 Canis  Vulpes Equus Sus Sus Bos Ovicàprid *Cervus *Oryctolagus
 familiaris vulpes asinus scropha domesticus taurus nd   elaphus   cunniculus

Taula 2. Registre anatòmic del conjunt faunístic del Forat de Conqueta.
 Canis  Vulpes Equus Sus Sus Bos Ovicàprid *Cervus *OryctolagusOvicàprid *Cervus *OryctolagusOvicàprid

familiaris vulpes asinus scropha domesticus taurus nd   elaphus   cunniculus
 Canis  Vulpes Equus Sus Sus Bos Ovicàprid *Cervus *OryctolagusOvicàprid *Cervus *OryctolagusOvicàprid Canis  Vulpes Equus Sus Sus Bos Ovicàprid *Cervus *OryctolagusOvicàprid *Cervus *OryctolagusOvicàprid

Crani 2 2     2  
Maxil·lar 3    3    
Mandíbula  2   6    
Dentició 24 11  1(*) 15  8  
Atles 1 1       
Axis  1       
Vèrtebra  7   2 2   
Costella         
Escàpula  1       
Húmer 1 1     3  
Radi 4 1   4  3  
Ulna 1    4  1  
Carps 1    3  9  
Metacarps 4     3 3  
Pelvis         
Fèmur  1     3  
Patel·la     1    
Tíbia 2 1     3(*)  1(*)
Fíbula 1        
Tarsos 2    1  2  
Metatarsos 4        
Falanges 8  1  7 2 15  
Altres   2    5(*) 1(*) 
Σ 58 29 3 1 49 7 57 1 1

* Porcions identificades com  a instruments ossis i ornaments.
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biomètriques sobre restes termoalterades, 
aquestes han estat incloses en alguns casos 
per l’interès que presenten, especialment 
en el cas de les restes d’una extremitat pos-
terior de Canis familiaris.

Espècies determinades i representació 
anatòmica

En aquest apartat es descriuran aquells 
elements que permeten fer estimacions 
sobre el nombre d’individus a partir de 
la representació anatòmica de les res-
tes determinades, així com la seva edat 
de mort. En alguns casos se’n discutirà 
el significat dintre d’aquesta associació 
faunística, ja que poden plantejar inter-
rogants sobre la seva relació amb la resta 
del conjunt o sobre els mecanismes rela-
cionats amb la seva presència dintre del 
dipòsit. 

Canis familiaris

El conjunt de restes òssies atribuïdes a 
gos corresponen a un individu de més de 

18 mesos, amb totes les epífisis soldades. 
En aplicar els factors d’estimació de talla 
assenyalats per a l’húmer i el radi (Altu-
na, 1980), aquests defineixen un animal 
de 50-55 cm d’alçada a la creu (annex 4). 
Està representat per diversos fragments 
del maxil·lar recuperats al nivell superfi-
cial, però les seves corresponents incisives, 
canines i premolars aïllades procedeixen 
del nivell 1/2. L’esquelet axial, molt defici-
tari, està enregistrat per un fragment d’at-
les i una vèrtebra dorsal. Les extremitats 
anteriors estan representades per un radi 
esquerre complet, aparegut en el superfi-
cial, que es relaciona amb l’húmer dret i 
dos fragments de radi (proximal i distal) 
simètrics a la resta esmentada, recuperats 
al nivell 1/2 (Figura 1). Uns quants meta-
carpians dispersos pel superficial rearticu-
len entre si i amb un metacarpià II del 
nivell 1/2. En aquest nivell es va excavar 
una associació formada per un fragment 
de tíbia distal, fíbula i quatre metatar-
sians que rearticulen amb l’astràgal i el 
calcani, que apareixen desplaçats d’aquest 
grup, de la mateixa manera que un frag-
ment de tíbia proximal que possiblement 

Figura 1. Associació d’articulació de Canis familiaris.
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es relaciona amb aquest grup. Hi ha un 
fort dèficit de falanges en relació amb els 
metàpodes recuperats i corresponen a les 
extremitats anterior i posterior.

Aquest registre anatòmic dificulta 
determinar si es va dipositar un animal 
complet o correspon a més d’un individu 
o a la introducció de segments anatòmics. 
Ambdós escenaris són possibles, i en els 
contextos sepulcrals s’ha assenyalat la pre-
ferència per dipositar cranis (Agustí i Mer-
cadal, 2002), possibilitat que no està sus-
tentada a partir de l’estudi dels conjunts 
de fauna recuperada en aquests jaciments, 
cosa que permet suggerir que aquesta 
selecció respon a la seva fàcil identificació 
comparada amb altres zones anatòmiques. 
De fet, són nombrosos els comentaris en 
contextos funeraris i no funeraris de la 
prehistòria recent de cànids intencional-
ment dipositats, per exemple a Minferri 
(Equip Minferri, 1997).

Tot i el limitat nombre de restes recu-
perades a Conqueta, l’absència de conne-
xions directes entre crani i extremitats o 
la pràctica inexistència de l’esquelet axial 
indiquen que possiblement es diposità un 
animal. El conjunt és coherent i es poden 
relacionar les restes trobades al superficial 
amb les recuperades al nivell 1/2, tal com 
assenyala la reintegració de dents als seus 
alvèols o la simetria bilateral establerta a 
partir del radi. Aquestes restes permeten 
avaluar la integritat del context arqueolò-
gic i adverteixen d’importants processos 
postdeposicionals que afecten el conjunt. 
Aquest fet indica que el conjunt ha patit 
intenses pertorbacions, i això ha provocat 
la desarticulació i dispersió horitzontal i 
vertical d’aquest individu i possiblement 
la desaparició de regions anatòmiques 
senceres (com l’esquelet axial). Aquests 
processos expliquen el limitat registre ana-
tòmic recuperat. S’insistirà sobre aquesta 

qüestió, ja que observacions similars es 
reconeixen en altres espècies.

Vulpes vulpes

El segon carnívor documentat a Conqueta 
és la guineu, de la qual s’han determinat 
29 restes, entre les quals es reconeixen 
dues mandíbules completes que corres-
ponen al mateix individu i una carnissera 
superior, una sèrie de vertebral cervical 
completa que rearticula entre si, així com 
diverses restes postcranials: un húmer dis-
tal, un radi distal, una epífisi de fèmur 
distal i una tíbia gairebé completa però 
amb l’epífisi proximal destruïda (annex 
4), que corresponen a un individu. La 
seva adscripció taxonòmica es precisa a 
partir dels caràcters típics de Vulpes, amb 
dents molt gràcils i relativament més altes 
que les de Canis familiaris, més robus-
tes i massives. Aquest atribut igualment 
s’observa al postcranial o a les cervicals, 
molt més gràcils en comparar-los amb 
parts homòlogues del cànid domèstic de 
Conqueta. 

Els ossos llargs estan fragmentats, i no 
es poden determinar els mecanismes relaci-
onats amb la seva fractura, excepte a l’epí-
fisi distal del fèmur. Aquesta resta, que està 
cremada, presenta diverses perforacions de 
petita mida. Aquestes modificacions són 
anàlogues a les observades sobre l’atles, 
l’axis i la resta de les vèrtebres cervicals, 
on s’aprecien intenses destruccions i per-
foracions que afecten els processos i cossos 
vertebrals (Figura 2). Aquestes alteracions 
són similars a les observades en lagomorfs 
i aus recuperades durant l’excavació de la 
sala, i permeten inferir que no es tracta 
d’un animal intrusiu que mor de manera 
natural a la cavitat, i que la seva presència 
no es pot relacionar amb les activitats ritu-
als desenvolupades a Forat de Conqueta.
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Alternativament, es pot assenyalar 
que aquests indicadors fan referència a 
què aquest animal és introduït per l’apor-
tador de lagomorfs i aus. Un candidat és 
el mussol reial (Bubo bubo), una au de 
rapinya nocturna que genera importants 
acumulacions de microfauna a l’interior 
de coves. Els seguiments realitzats sobre 
aquesta espècie a la vall de l’Ebre asse-
nyalen el comportament molt agressiu 
d’aquesta espècie, comparada amb els 
seus competidors i no resulta estrany 
recuperar restes d’altres aus de rapinya, 
mustèlids, felins silvestres i domèstics 

i, ocasionalment, guineus (Martínez de 
Lecea et al., 2004).

Sus scropha

L’única resta atribuïda a senglar correspon 
a un caní inferior segmentat longitudi-
nalment i amb una perforació a la zona 
distal, atributs que configuren un orna-
ment descrit a l’apartat corresponent. La 
talla de la dent permet la seva atribució a 
un mascle adult, possiblement un indivi-
du de certa mida. En observar les mides 
dels ullals que acostumen a aparèixer en 
els contextos funeraris, destaca sempre 
aquest caràcter d’individus grans, cosa que 
permet inferir que se seleccionen animals 
amb grans defenses per elaborar aquests 
ornaments.

Sus domesticus

La resta del conjunt es pot atribuir a la 
forma domèstica. El nombre d’animals 
presents s’ha establert a partir del radi 
proximal, que, per la seva mida i grau 
d’epifisació, correspon a tres juvenils de 
més d’un any. El crani està representat 
per diverses porcions que corresponen a 
un maxil·lar (que conté el m3 encriptat 
a l’alvèol) i dos fragments de mandíbu-
la d’un juvenil. Dos processos espinosos 
atribuïbles a les primeres dorsals són les 
úniques zones osteològiques de l’esquelet 
axial. Al membre anterior es comptabilit-
zen els radis que identifiquen els tres indi-
vidus distints, tres ulnes (dues proximals 
i una distal sense epifisar) i diversos carps 
atribuïbles a dos animals. De l’extremitat 
posterior s’ha determinat una patel·la i un 
astràgal, que corresponen a diferents ani-
mals, un nonat/infantil. Excepte l’astràgal, 
cap os no es pot relacionar amb les falan-
ges que representen almenys dues unitats 

Figura 2. Restes òssies de Vulpes vulpes.



 Estudi de les restes de fauna del jaciment de Forat 
Jorge Martínez-Moreno, Sofia Samper Carro de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

16 Treballs d’Arqueologia, 2011, núm. 17

diferents (extremitat anterior i posterior) 
o a dos nonats/infantils. 

Aquest conjunt es pot atribuir a tres 
juvenils i un nonat/infantil. Tot i que apa-
reixen restes que identifiquen el crani o 
l’esquelet axial, el conjunt està representat 
essencialment per l’extremitat anterior, tot 
i que no s’han recuperat ossos amb con-
tingut carni (escàpula i húmer) que per-
metin inferir la introducció d’extremitats 
completes. La seva absència es pot explicar 
en funció de diferents factors, com ara la 
introducció de segments anatòmics en 
oposició a extremitats completes, malgrat 
que aquesta possibilitat no explica les dife-
rències ontogèniques de les falanges que 
no permeten relacionar-les amb els carps 
o els ossos llargs. 

Una alternativa seria considerar la 
de saparició d’una part significativa d’a-
quests conjunts o unitats anatòmiques. 
Per analitzar aquesta possibilitat, es van 
intentar rearticular les restes atribuïdes a 
les extremitats superiors. Malgrat que els 
resultats no són espectaculars, permeten 
visualitzar alguns elements de discussió. 
Ens centrarem en la sèrie formada per un 
radi complet sense epífisi distal que rear-
ticula amb l’epífisi distal del radi i ulna, 
i possiblement amb un semilunar i esca-
foides (Figura 3). Aquestes restes retenen 
una biomecànica articulatòria coherent, fet 
que fa aquesta assignació molt probable. A 
aquest conjunt se li atribuí un fragment de 
petita mida de la cavitat glenoide de l’ul-
na, essencialment en funció del seu estat de 
conservació, molt similar a la de la diàfisi 
del radi, caracteritzat per una intensa ero-
sió del teixit cortical i l’exposició de teixit 
trabecular de la zona distal de la diàfisi. 
Igualment, el terç superior presenta una 
fractura irregular amb canvi de coloració 
que no deriva de l’excavació, és a dir, és 
antic. Tanmateix les dues epífisis distals i 

Figura 3. Sèrie òssia de Sus domesticus.

carps presenten una conservació excel·lent 
que contrasta amb el que s’observa al radi.

Aquesta reintegració anatòmica iden-
tifica dos processos interrelacionats: la 
desaparició de la diàfisis de l’ulna i diver-
sos carps, i que les restes considerades mal 
conservades (diàfisis de radi i fragment 
d’ulna) apunten a la seva mobilització del 
context sedimentari original, romanen 
exposades durant un temps indetermi-
nat i posteriorment es tornen a enterrar. 
Aquest procés explicaria pèrdues esquelè-
tiques que es dedueixen a partir de parts 
associades. En aquest cas, és difícil expli-
car la introducció d’un radi que rearticula 
amb les epífisis distals però sense l’ulna. 
Aquests processos igualment expliquen la 
presència d’ossos desconnectats que no es 
poden assignar a parts anatòmiques, però 
que assenyalen el seu dipòsit dintre de la 
cavitat. Aquestes pèrdues i desconnexions 
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es poden relacionar amb la desmobilitza-
ció de materials enterrats, que afloren a la 
superfície i hi romanen durant un temps 
indeterminat fins que es reintrodueixen de 
nou dins del context sedimentari. Aquest 
cicle es pot repetir diverses vegades i 
aquest trànsit quedaria enregistrat sobre 
les restes òssies.

Bos taurus

S’han reconegut set restes que poden cor-
respondre a dos individus, un d’ells repre-
sentat per un metacarp distal sense epifisar 
que articula amb diversos fragments amb 
fractura recent que conformen un còndil 
(annex 4). Aquestes regions apunten a un 
individu l’edat de la mort del qual se situa 
entre l’any i els dos anys i mig, malgrat 
que la mida dels nuclis d’epifisació indi-
quen una edat inferior estimada en pocs 
mesos. El segon individu està representat 
per dos fragments de vèrtebra i dos falan-
ges, que assenyalen un individu de més de 
18 mesos. A les vèrtebres s’aprecia que, en 
un cas, el disc articulatori està en procés 
de fusió, mentre que, en l’altre, la línia de 
fusió encara és visible, ambdues atribuï-
bles a un animal adult.

El registre anatòmic assenyala dos 
individus amb edats de mort diferents, 
mentre que la relació anatòmica entre 
parts representa diverses agrupacions: 
una de formada per dues vèrtebres, una 
segona conformada pel metacarp/còndil i 
una tercera per les falanges, que podrien 
correspondre a tres moments diferents. 
No es pot determinar si el metacarp i les 
falanges corresponen al mateix individu.

Ovicàprids no determinats

En el cas dels ovicàprids, la determinació 
de paràmetres com ara el nombre d’in-

dividus i l’edat de mort no és evident, 
a causa que la major part del conjunt 
osteològic es pot atribuir a individus que 
moren als pocs mesos de vida. Les dife-
rències en els ritmes d’epifisació de les 
diferents regions anatòmiques fan que 
aquestes determinacions s’hagin d’ava-
luar a partir d’atributs com la mida de 
les epífisis o la configuració del teixit 
cortical dels ossos llargs. Dintre del con-
junt es reconeixen almenys dos indivi-
dus de més de deu mesos determinats a 
partir de l’húmer distal, i tres més amb 
edats inferiors reconeguts a partir de 
tres metacarps sense epifisar i que, per 
la seva mida i estructura del teixit cor-
tical, identifiquen individus amb edats 
inferiors a les determinades a partir dels 
húmers. De les úniques restes epifisades, 
els dos húmers distals, i seguint els cri-
teris assenyalats per Boessneck (1980), 
només un d’ells es pot atribuir a ovella 
(Ovis aries).

La presència d’infantils es visualitza 
a partir de restes com ara un maxil·lar 
atribuït a un individu de menys de vuit 
mesos, diverses epífisis de petita mida 
(radi distal, fèmur proximal i distal), algu-
nes diàfisis sense epifisar (fèmur proximal, 
tíbia proximal) o la talla de carps i falanges 
(i epífisis de falanges) que precisen edats 
de mort durant els primers mesos de vida. 
Aquestes observacions determinen que el 
conjunt d’animals que es dipositen a la 
cavitat es focalitza a les extremitats, men-
tre que altres regions anatòmiques (com el 
crani), tot i que presents, són marginals. 
De la mateixa manera, els espectres d’edat 
de mort indiquen que aquest conjunt està 
exclusivament representat per individus 
infantils de molt curta edat. 

S’han pogut remuntar algunes epífisis 
no soldades a les seves respectives diàfi-
sis, com les politges articulatòries en dos 
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metacarps i diverses epífisis amb les seves 
falanges corresponents. Uns quants carps 
s’han rearticulat amb el metacarp proxi-
mal. Aquestes observacions parcials no 
permeten reconstruir aquestes zones ana-
tòmiques, però indiquen la introducció 
d’extremitats distals que són remogudes, 
amb la quel cosa afavoreixen la seva dis-
persió dintre de la cavitat (Figura 4). Al 
mateix temps, els metàpodes enregistren 
fractures i modificacions sobre les corticals 
òssies anàlogues a les descrites a les restes 
de suid. Aquesta redundància confirma 
que aquestes alteracions són generalitza-
des, i afecten una part significativa del 
conjunt de fauna.

Cervus elaphus

L’única resta atribuïda a cérvol correspon a 
una diàfisi amb epífisi distal transformada 
en un punxó, instrument descrit a l’apar-
tat sobre indústria òssia. Aquesta atribució 
s’ha pogut realitzar en funció de l’epífisi, 
que, tot i estar molt remodelada durant 
la configuració de l’instrument, permet la 
seva diferenciació de parts anàlogues d’un 
boví. La selecció de metàpodes de cérvol 
per elaborar artefactes ossis, especialment 
apuntats –punxons, allisadors o cisells– és 
comuna durant la prehistòria recent.

Lagomorfs
Numèricament, els lagomorfs són l’espè-
cie més abundant a Conqueta. Durant 
l’excavació se’n recuperaren 308 restes, 
atribuïdes almenys a deu individus, atri-
buïbles majoritàriament a Oryctolagus 
cunniculus, tot i que també s’ha deter-
minat alguna resta de Lepus sp. La seva 
acumulació dintre de la cavitat no pot 
ser explicada a partir del comportament 
cavador dels lagomorfs, ja que l’actu-
al accés a la cavitat fa impossible que 
aquests animals s’introdueixin a la cova i 
morin de manera natural, per la qual cosa 
la seva presència resulta de l’aportació 
per un agent biològic. De fet, en algunes 
sepulcrals es consideren que formen part 
del conjunt de restes deixades als ritu-
als funeraris (Agustí i Mercadal, 2002). 
Pa ral·lelament, una tíbia de lagomorf 
(segurament de conill) fou transformada 
en un instrument ossi, tal com s’exposa 
a l’apartat corresponent. Un altre indica-
dor habitualment emprat per avalar l’ac-
tivitat antròpica és la presència de restes 
termoalterades i, en el conjunt estudiat, 
27 (poc menys del 10 %) mostren traces 
de cremació amb estadis d’alteració que 
oscil·len entre coloracions negra, blanca 
i grisa blavosa, que indiquen una intensa 
exposició a l’acció del foc. 

Figura 4. Associació d’extremitats distals d’ovicàprid.
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Tanmateix, aquests atributs no justi-
fiquen que aquest conjunt fos el resultat 
de l’activitat humana i es pugui relacionar 
amb el seu dipòsit intencional formant 
part del ritual funerari, excepte l’artefacte 
ossi. La destrucció parcial d’epífisis, pro-
cessos vertebrals, costelles i mandíbules 
resulta de l’activitat acumuladora d’aus 
de rapinya (Fernández-Jalvo, 1995). A 
favor d’aquesta possibilitat, podem dir 
que durant l’excavació, associats als lago-
morfs, es van recuperar al voltant de 570 
restes d’avifauna, que es poden atribuir a 
diverses espècies diferents de talla mitja-
na i presenten alteracions anàlogues a les 
observades als lagomorfs. Igualment, el 
10 % del conjunt està termoalterat amb 
estadis similars als reconeguts a les restes 
de conill, generalment amb coloracions 
homogènies que afecten la totalitat de 
l’os, sense poder apreciar cremacions par-
cials o altres identificadors que indiquin 
possibles pautes de processament culi-
nari. Aquestes alteracions mereixen ser 
discutides, ja que aquest conjunt permet 
examinar alternatives que expliquen els 
processos que les originen. Malgrat tot, 
l’abundància de modificacions atribuïdes 
a l’acció de predadors (en aquest cas aus 
de rapinya) sobre restes de lagomorf i avi-
fauna indica que l’acció del foc és poste-
rior al dipòsit dels animals a la cavitat. 

Les restes de fauna: dinàmica 
i processos de formació del dipòsit

La fauna de Conqueta és el resultat d’una 
història complexa que s’enregistra sobre 
el conjunt ossi i la determinació d’aquests 
processos i agents permet reconstruir la 
dinàmica i els comportaments associats 
a la seva acumulació. Aquesta perspec-
tiva «tafonòmica» és rellevant, tot i que 

en molts casos s’ha vist reduïda a comp-
tabilitzar estries o d’altres modificacions 
(com termoalteracions). Es pot admetre 
que, per a contextos de Prehistòria recent, 
el fet de ressenyar la presència de marques 
de tall o l’acció de rosegadors dintre d’una 
cova té un interès limitat i, en alguns 
casos, converteix aquestes observaci-
ons en anècdotes. En aquests conjunts, 
generalment amb poques restes, no és 
fàcil establir patrons rellevants. Malgrat 
aquestes limitacions, la seva explicació es 
pot articular a partir de precisar els agents 
que afecten el conjunt de fauna i que per-
meten determinar els processos associats a 
la formació del dipòsit (Gifford i Behrens-
meyer, 1977). 

Les restes òssies recuperades dintre 
d’un context arqueològic són partícules 
sedimentàries que pateixen l’activitat de 
diferents agents que es poden reconèixer 
a partir dels atributs que enregistren les 
restes òssies. La seva determinació per-
met reconstruir de manera seqüencial la 
successió d’esdeveniments que configu-
ren una resta concreta, que potencial-
ment abasten des de la seva acumulació 
fins a la seva anàlisi. Aquests processos 
poden ser examinats a partir de l’estudi 
de les restes òssies i transformen aquest 
tipus de registre en un indicador clau 
per inferir l’acció d’agents que moltes 
vegades tenen una escassa visibilitat o 
que no poden ser reconeguts durant 
l’excavació. La discussió de la repre-
sentació anatòmica i les modificacions 
sobre les superfícies corticals i fractu-
res permeten reconstruir la successió 
d’esdeveniments i agents associats amb 
l’acumulació i conservació d’un conjunt 
a partir dels atributs que enregistren les 
restes òssies.

Sota aquesta perspectiva, cal asse-
nyalar que Forat de Conqueta és essen-
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cialment una petita cavitat en la qual 
de manera regular s’instal·len i nien aus 
predadores. En conseqüència, és un dipò-
sit natural en el qual poder analitzar les 
relacions tròfiques dels ecosistemes del 
seu entorn. L’abundància de lagomorfs i 
aus de mida mitjana indica que una au 
de rapinya de gran volum és un acumu-
lador principal. De la mateixa manera, 
s’ha recuperat un abundant conjunt de 
microfauna i els mostratges realitzats han 
permès recuperar una quantitat no deter-
minada de restes, però que superen uns 
quants milers, formades per rosegadors, 
quiròpters, aus de diverses mides i rèp-
tils recuperats en diversos mostratges, a 
l’espera de ser determinades amb estudis 
detallats. Aquesta comunitat de micro-
vertebrats fou segurament acumulada per 
diferents espècies d’aus predadores que es 
podran determinar a partir de l’estudi de 
la composició del conjunt i les modifi-
cacions que apareixen en aquestes restes. 
Aquest conjunt permetrà derivar inferèn-
cies d’ordre ecològic sobre l’holocè recent 
en el sector sud-oriental dels Pirineus.

Aquesta abundància de lagomorfs 
indica que a Conqueta s’instal·là de mane-
ra regular un rapinyaire de gran mida 
que es podria correspondre a un mussol 
reial (Bubo bubo). Actualment aquesta au 
s’instal·la en aquesta i altres cavitats adja-
cents de la mateixa paret calcària (comu-
nicació oral d’agents del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya). Hem assenyalat que, a partir de les 
modificacions reconegudes sobre les vèr-
tebres cervicals de la guineu, es dedueix 
que aquest predador igualment transporta 
i diposita aquest carnívor.

Al voltant del 10 % de les restes de 
lagomorf analitzades (que només represen-
ta el material coordenat durant l’excavació) 
presenten coloracions que denoten una 

intensa i/o prolongada exposició al foc. 
Aquest extrem s’aprecia a les aus que foren 
recuperades in situ i sobre un nombre sig-
nificatiu de la microfauna obtinguda en 
els mostratges realitzats durant l’excava-
ció. Al mateix temps, diverses restes de les 
extremitats atribuïdes a la guineu presen-
ten traces d’exposició prolongada a l’acció 
del foc. Aquesta reiteració en la presència 
de termoalteracions sobre un component 
que s’acumula de manera natural, implica 
que el foc és un agent important dins de 
la història de la cavitat. Posteriorment es 
discutirà la seva incidència sobre la macro-
fauna, ja que té implicacions en utilitzar 
aquestes modificacions com a indicador 
d’activitat antròpica, l’esment del qual no 
és estrany en aquests contextos i que ha 
originat diferents interpretacions (Agustí et 
al., 1987; Altuna i Mariezkurrena, 2007).

Puntualment, aquesta cavitat s’utilitza 
com a recinte funerari al llarg d’un ampli 
rang temporal i que es pot calcular al vol-
tant d’uns 1.500 anys, durant els quals 
es van dipositar al seu interior no menys 
de 40 individus. En aquests moments la 
dinàmica de funcionament normal de la 
cavitat canvia radicalment i esdevé un 
espai fortament antropitzat en el qual es 
realitzen una sèrie d’activitats relacionades 
amb el condicionament de l’àmbit funera-
ri i amb l’elaboració i el desenvolupament 
del ritual d’enterrament. Alguns processos 
es poden inferir a partir de les modifica-
cions observades sobre les restes de fauna, 
cosa que converteix aquesta categoria 
arqueològica en un element amb el qual 
avaluar i determinar processos que, tot i 
que es poden intuir, no són fàcils de carac-
teritzar durant l’excavació.

En alguns d’aquests actes s’introdu-
eixen aixovars, i alguns animals formen 
part d’aquests conjunts. En cap moment 
no es poden establir relacions precises 



 Estudi de les restes de fauna del jaciment de Forat 
Jorge Martínez-Moreno, Sofia Samper Carro de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Treballs d’Arqueologia, 2011, núm. 17 21

entre individus concrets i restes d’animals. 
L’espectre d’espècies està format essenci-
alment per bovins, ovicàprids, suids i un 
cànid. Igualment, s’introdueixen espèci-
es silvestres representades sota la forma 
d’instruments ossis (cérvol i conill) i orna-
ments (senglar).

L’anàlisi de la representació anatòmi-
ca i edat de mort indica diversos aspec-
tes. En els ovicàprids i suids es dipositen 
individus infantils amb edats inferiors als 
deu mesos, i un patró similar es reconeix 
com a mínim en un boví. Les connexi-
ons anatòmiques reconegudes permeten 
inferir que s’introdueixen essencialment 
extremitats, tot i que s’han recuperat frag-
ments que indiquen el dipòsit d’un crani 
d’ovicàprid i un altre de porc. L’anàlisi del 
registre anatòmic a partir de la compara-
ció de restes esquelètiques específiques 
i entre diferents ossos assenyala la pre-
sència d’incoherències anatòmiques que 
impedeixen relacionar restes assignades a 
una mateixa regió anatòmica a individus 
diferents. Aquest procediment mostra que 
el fet d’avaluar la representació anatòmica 
a partir d’unitats d’anàlisi com ara les regi-
ons anatòmiques no és una bona elecció 
metodològica, ja que no permet precisar 
la variabilitat d’individus presents en una 
acumulació a partir de restes concretes. 

Igualment es fa palès que hi ha un 
gruix important de parts anatòmiques 
que en molts casos no obeeix a problemes 
derivats de la recollida de la mostra, sinó 
que estan relacionats amb els processos 
de formació del jaciment. S’han exposat 
alguns casos en els quals s’analitzen les 
implicacions d’aquest fenomen, en refe-
rir-nos a l’associació reconeguda sobre un 
radi-ulna de suid, les corresponents epífi-
sis distals i alguns carps. Aquestes obser-
vacions permeten inferir la introducció de 
parts anatòmiques tals com ara extremi-

tats, però que finalment s’han conservat 
vestigialment. Exemples similars s’apreci-
en en els ovicàprids i el cànid domèstic, 
per al qual es proposa que es diposita un 
animal complet però que, per diversos 
processos, la seva carcassa és desarticula-
da, i se’n conserva només una sèrie molt 
marginal de restes amb una àmplia disper-
sió horitzontal i vertical. Aquests exemples 
adverteixen que els processos de formació 
han estat molt intensos, cosa que ha pro-
vocat la desaparició d’una part significa-
tiva del conjunt osteològic que finalment 
genera una imatge de conjunt incoherent 
en el qual gairebé cada resta es pot atribuir 
a un individu diferent.

Aquesta reflexió sobre el nombre d’in-
dividus introduïts és important. Anterior-
ment es mencionà que metodològicament 
era inadequat emprar categories genèri-
ques per realitzar estimacions relatives 
al nombre d’individus representats en 
conjunts de fauna en contextos d’aques-
tes característiques. Aquesta avaluació és 
una aproximació que subestima el nom-
bre d’animals presents dins d’un conjunt 
i a Conqueta aquesta dada és rellevant, ja 
que, tot i assumir que cada resta provin-
gués d’un animal diferent, s’aprecia que el 
nombre d’animals aportats és molt infe-
rior al conjunt d’inhumats estimats per 
l’estudi paleoantropològic. Aquest dèficit 
implica que la deposició de restes animals 
no és un comportament generalitzat, sinó 
més aviat el contrari, només alguns inhu-
mats s’acompanyen amb aquesta categoria 
de restes. Això indica que l’acompanya-
ment d’animals en el ritual funerari pot 
ser un marcador social, tot i que l’assigna-
ció a individus concrets, en la majoria de 
casos, és difícil d’establir, ja que no s’han 
preservat aquestes associacions.

En quatre restes es reconeixen modi-
ficacions relacionades amb el processat 
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de carcasses. En un fragment de còndil 
mandibular de porc, un epicòndil medial 
d’húmer distal i sobre la vora lateral d’un 
metacarp proximal d’ovicàprid es reconei-
xen estries realitzades amb un instrument 
tallant de sílex, que es relacionen amb la 
separació del crani de l’esquelet axial en el 
primer cas, i el desmembrament de l’ex-
tremitat anterior en els altres dos. Una 
altra marca de desarticulació es reconeix 
sobre la primera falange de boví, realitza-
da per un instrument contundent (des-
tral?) que provoca la fractura de la zona 
distal. Aquesta resta remunta amb una 
segona falange que espacialment és adja-
cent a l’anterior, cosa que indica que, tot 
i la fractura, estaven connectats per ten-
dons. Finalment, en el terç superior d’un 
radi proximal de porc s’observa un punt 
d’impacte al qual s’associa una marca 
de percussió que implica la seva fractu-
ra amb un percussor de pedra. Aquestes 
dues restes són les úniques amb fractures 
peri mortem.

El limitat nombre de restes amb 
modificats permet inferir que aquests 
animals se sacrifiquen i determinades 
parts anatòmiques són seleccionades per 
ser dipositades dintre de la cavitat com a 
part del ritual funerari. Aquestes parts són 
introduïdes quan contenien carn i alguns 
elements expliquen aquesta possibilitat, 
per exemple l’assignació reconstruïda a 
partir del radi de suid i de la qual, malgrat 
tot, no se n’ha conservat l’ulna.

Els macrovertebrats registren altres 
modificacions produïdes per agents bio-
lògics, tot i que són molt escassos. Sobre 
tres restes d’ovicàprid, dos metacarps i una 
diàfisi no determinada, es reconeix l’acti-
vitat de rosegadors de mida petita, ja que 
presenten patrons d’estries curtes i paral-
leles, tot i que també s’observen solcs pro-
funds, però que afecten zones concretes 

de les restes. Els rosegadors generalment 
actuen sobre restes seques (Lyman, 1994), 
fet que implica que aquestes restes òssies 
estaven en superfície o semienterrades. 
No s’ha detectat cap estria o destrucci-
ons derivades de l’activitat de carnívors. 
Com s’ha comentat, les perforacions i des-
truccions reconegudes sobre les restes de 
guineu i especialment als lagomorfs i aus 
són resultat d’una rapinya de gran volum, 
però en el conjunt d’animals domèstics no 
apareixen marques de cànids que pogues-
sin suggerir que aquests podrien haver 
accedit a la cavitat.

Tanmateix, sí que són molt comunes 
tot un conjunt d’alteracions que afecten 
un nombre significatiu de restes. Dintre 
de les modificacions sobre les superfícies 
corticals s’observen pèrdues i laminacions 
longitudinals de la superfície cortical, com 
a la cara interna de la resta, fins a conver-
tir la diàfisi en una fina làmina molt fràgil. 
Igualment s’aprecia la destrucció parcial 
de la cortical que recobreix les epífisis i 
dels nuclis epifisaris de les diàfisis, cosa 
que provoca l’exposició del teixit trabe-
cular. Paral·lelament, en aquests casos 
acostumen a aparèixer fractures irregulars, 
esglaonades i generalment amb canvis en 
la coloració de la resta òssia, però que 
no són el resultat de fractures produïdes 
durant l’excavació. L’aspecte irregular 
d’aquestes vores de fractura està format 
per l’exposició irregular del teixit compac-
te de l’os i li confereix un aspecte fibrós. 
Igualment, acostumen a aparèixer línies 
longitudinals profundes que segueixen 
l’eix de l’os i aquestes fissures provoquen 
el col·lapse de la diàfisi, cosa que explica 
alguns dels patrons de fractura reconeguts. 
També s’aprecien fractures transversals 
perpendiculars a l’eix de la diàfisi, habi-
tualment considerades postdeposicionals 
(White, 1992). 
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Aquestes modificacions són interes-
sants, ja que, en general, el conjunt ossi 
aparentment està ben conservat, però, 
tot i així, moltes restes registren una sèrie 
d’alteracions que es poden posar en rela-
ció amb la pèrdua del contingut orgà-
nic de l’os i s’exemplifiquen a la figura. 
Aquestes alteracions són abundants, tot 
i que la seva quantificació té un interès 
relatiu perquè és un conjunt que comp-
ta amb pocs efectius, però, per donar-ne 
una idea aproximada, es pot assenyalar 
que sobre els 14 fragments de diàfisi d’os 
llarg d’ovicàprids aquest tipus d’altera-
cions estan presents sobre 12 porcions. 
Igualment afecten ossos articulatoris curts 
(carps i tars) o compactes, com ara epífi-
sis aïllades i falanges (per exemple, sobre 
vuit falanges, cinc presenten aquesta alte-
ració). De la mateixa manera són presents 
sobre les restes de suids i gos. És a dir, són 
modificacions generalitzades que afecten 
aquells individus que formen part del 
ritual funerari.

És simptomàtic constatar que les 
úniques restes que no presenten aquestes 
alteracions són aquelles que estan crema-
des amb coloracions que oscil·len entre 
el marró fosc, el negre, el gris blavós i el 
blanc, és a dir, denoten estadis d’exposi-
ció prolongada a l’acció del foc. En el cas 
de les restes de diàfisis, acostumen a estar 
associades amb fractures planes trans-
versals postdeposicionals. Les termoalte-
racions provocarien la ràpida dessecació 
de l’os, cooosa que limita que es detectin 
els processos de degradació d’aquells que 
no estan cremats. Com s’ha comentat, el 
material només permet realitzar obser-
vacions qualitatives, però de les quals es 
poden derivar indicadors interessants. Per 
exemple, de les 14 diàfisis d’ovicàprids, 
dues estan cremades, una tíbia proximal 
sense epifisar i un metacarp proximal, 

ambdós amb fractures postdeposicionals. 
Potser l’exemple més il·lustratiu sigui el 
peu rearticulat de gos, en el qual els qua-
tre metatars, astràgal, calcani, fíbula i tíbia 
distal, mostren una intensa exposició a 
l’acció del foc.

Igualment cal recordar que en referir 
la presència de microfauna, aproximada-
ment el 10 % de les restes d’avifauna i 
lagomorfs presenten estadis d’exposició 
molt similars als de la macrofauna. En 
aquesta descripció tan sols es consideren 
aquelles restes amb cremacions molt evi-
dents i és possible que estadis d’exposi-
ció no tan intensos puguin estar subre-
presentats. Malgrat tot, a partir d’aquest 
conjunt, es poden proposar diverses 
observacions. Un indicador que cal tenir 
en compte és que el conjunt d’ossos amb 
traces d’exposició prolongada a l’acció del 
foc sobre macrovertebrats i microfauna es 
recupera a la sala i als sectors adjacents 
que formen part d’aquest espai, a l’interi-
or de la cavitat, mentre la seva presència 
descendeix radicalment al passadís d’accés. 
Aquesta localització indica que l’ús del foc 
se centralitza en aquest espai i és on més 
impacte té aquest agent. 

Al nostre parer, alteracions postde-
posicionals i termoalteracions, tot i ser 
processos diferents, estan estretament 
relacionats en definir les activitats realit-
zades pels grups humans a l’interior de la 
cavitat. Les alteracions postdeposicionals 
indiquen l’existència de processos que 
interpretem com el resultat de la reexpo-
sició d’ossos que estaven enterrats, però 
que afloren de nou a la superfície a causa 
de la pertorbació del context sedimentari, 
i queden exposats a l’acció de diferents 
agents. Finalment alguns d’aquests es 
tornen a introduir dins del context sedi-
mentari (els recuperats al nivell II), o bé 
romanen semienterrats, o en superfície. La 
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reexposició de l’os es pot relacionar amb 
el condicionament de la sala per dipositar 
un inhumat.

Una activitat previsible és la neteja 
d’aquest espai, arraconant restes d’in-
humacions anteriors, i possiblement els 
sediments es mobilitzen per acomodar el 
cadàver dintre de la sala. Aquestes tasques 
comporten el desplaçament i la dispersió 
de restes òssies i part del material prèvia-
ment dipositat s’evacua. Aquestes activi-
tats expliquen, d’una banda, la dispersió 
horitzontal i vertical reconeguda per a 
algunes restes i, de l’altra, la desaparició 
d’una part significativa del conjunt oste-
ològic. Aquests processos es reconeixen a 
partir d’unitats anatòmiques representa-
des a partir de porcions aïllades que no 
es poden relacionar amb el conjunt. Al 
mateix temps, l’alteració de les superfícies 
corticals, fissures i fractures postdeposicio-
nals indica unes condicions d’enterrament 
agressives, en les quals restes enterrades 
torner a estar en exposició. Aquests pro-
cessos també explicarien la presència de 
fractures i col·lapses derivats de trepitjar 
o de la caiguda de blocs i fragments de 
roca mare sobre restes molt fràgils a causa 
d’aquestes alteracions que afecten el con-
text sedimentari.

El segon procés que configura el con-
junt és l’acció del foc. Les intenses termo-
alteracions observades sobre un nombre 
no gaire elevat d’ossos però que igual-
ment afecten la microfauna, es poden 
considerar restes que afloren per aquest 
recondicionament de l’espai funerari i 
que deixa en superfície o semienterrades 
diferents restes desconnectades i sobre les 
quals el foc incideix directament. La pre-
sència de coloracions negroses a vegades 
associades a tonalitats grises blavoses i 
blanques indica una exposició prolongada 
a l’acció del foc.

Aquestes modificacions reconegudes 
sobre les restes òssies permeten inferir 
que ens trobem davant d’un procés que 
actua de maaanera cíclica sobre el conjunt 
que es pot relacionar amb la inhumació 
successiva d’individus al llarg del temps. 
Aquest comportament comporta la mobi-
lització del context sedimentari i genera 
aquesta imatge de conjunt inconnex o 
residual, en què, en funció de circums-
tàncies específiques, algunes restes queden 
relativament ben preservades i en alguns 
casos indiquen intenses modificacions 
postdeposicionals i en d’altres, una pro-
longada exposició l’acció del foc.

Interpretació i discussió

Hem comentat que, si es de caracteritza 
d’alguna manera, Forat de Conqueta és 
essencialment una cova habitada per aus 
de rapinya que han acumulat una impor-
tant comunitat representativa dels eco-
sistemes d’aquest entorn. Tanmateix, de 
manera puntuada al llarg d’una dilatada 
franja temporal, aquest espai és emprat 
com un indret en el qual de manera cícli-
ca s’utilitza dintre dels rituals funeraris 
d’aquestes comunitats. En aquests breus 
períodes, aquesta cavitat pateix una inten-
sa remodelació i es transforma en un espai 
fortament antropitzat.

En alguns d’aquests enterraments es 
dipositaren animals domèstics, especial-
ment individus infantils, fet que indica 
que tenen algun tipus d’accés a aquests 
recursos. No es disposa d’elements que 
permetin inferir si es tracta de grups exclu-
sivament pastors o agropastors, ni sobre 
com organitzen la gestió d’aquests recursos 
en la organització de la seva vida quotidi-
ana. El conjunt numèricament limitat de 
restes recuperades a Conqueta que s’acu-
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mula al llarg d’un ampli rang temporal per-
met suggerir que aquests grups disposaven 
d’una cabana formada per bovins, ovicà-
prids i suids, a l’igual que el gos, associació 
que no desentona amb el que s’ha comen-
tat en general per als conjunts de fauna 
recuperats en contextos funeraris i d’hàbitat 
de la prehistòria recent.

Igualment, els escassos contextos 
funeraris analitzats fan esment d’aques-
tes espècies (Agustí et al., 1987). D’altra 
banda, s’assenyala que alguns animals que 
apareixen en aquest conjunt i dels quals 
s’ha comentat que poden estar dintre de 
l’esfera ritual, com passa amb lagomorfs, 

aus i guineus, es poden determinar com a 
aportacions d’aus de rapinya. Observaci-
ons similars podrien explicar la presència 
d’algunes espècies citades per Agustí i Mer-
cadal (2002), i que no són necessàriament 
resultat d’un comportament intencional 
d’incorporar animals a aquest espai fune-
rari. Dins d’aquesta reflexió, cal recordar 
la problemàtica referida a la presència d’un 
èquid de mida petita que podria pertànyer 
a aquesta associació. Aquesta referència 
s’haurà d’avaluar en funció de noves restes 
que confirmin aquesta atribució, o accep-
tar que puguin ser restes erràtiques que 
s’introdueixen molt posteriorment.
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