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INTRODUCCIÓ

Els estudis sobre el paisatge vegetal i el combustible
estan basats, sovint, en anàlisis antracològiques.
L’antracologia és una disciplina que s’emmarca dins de
l’arqueobotànica i té com a objectiu l’anàlisi dels car-
bons en contextos principalment arqueològics. Els
seus objectius es fonamenten en dos plantejaments
teòrics que en ocasions s’han considerat contradicto-
ris. D’una banda una perspectiva paleoecològica que
implica el coneixement del medi vegetal i les seves
transformacions, condicionades per les activitats
humanes o els canvis climàtics (Ros 1992; Vernet
1997). D’altra banda, una perspectiva paleoeconòmica

basada en que els carbons són residus d’origen antrò-
pic que impliquen dades sobre l’ús i explotació dels
recursos forestals (Hastorf/Popper 1988; Piqué 1999a,
Allue/García-Antón 2004). Aquestes dues perspectives
de la recerca s’han de tenir en comte per tal de com-
prendre el registre en la seva totalitat.
Santa Digna III està situat a la comarca del Vallès
Oriental, en la depressió prelitoral (Fig. 1). En l’actualitat
les condiciones climàtiques són molt bones i la vall del
prelitoral és molt fèrtil biològicament. El jaciment es
troba actualment al domini climàcic del l’alzinar litoral
(Folch 1986), encara que la vegetació actual està inten-
sament modificada per les activitats agrícoles. De fet a
les comarques del Vallés hi ha documentada una alta

NOVES APORTACIONS AL CONEIXEMENT DEL MEDI VEGETAL
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El objetivo del estudio antracológico del yacimiento del Bronce final de Sta. Digna III es el de aportar nue-
vos datos al conocimiento del medio vegetal y su explotación. Los resultados obtenidos, aunque son redu-
cidos, muestran datos que puede correlacionarse con otras secuencias de cronologías similares, durante
las cuales los taxones del ambiente del encinar toman en este período una gran importancia. 
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The aim of these charcoal analyses from the Upper Bronze Age site of Sta Digna III has yielded new data to
the knowledge of the landscape and its exploitations. The obtained results, even though they are scarce,
show data that can be related to other sequences with similar chronologies. During this period evergreen
oaks forests taxa have a major importance.
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L’objective de l’analyse anthracologique du site du Bronze final de Sta Digna III a apportée des nouveaux
donnée pour la connaissance du milieu végétal et son exploitation. Les résultats obtenus, même si réduits,
montrent données qui peuvent se comparer avec d’autres séquences de chronologies similaires, pendant
les quelles les taxons des ambiants de la chênaie verte prennent la majeure importance. 
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concentració de jaciments de diferents cronologies, fet
relacionat també amb l’important desenvolupament
urbà i industrial, que té com a conseqüència, noves
descobertes (Maya/Petit 1995; Martín 1998). De totes
formes el Bronze final estaria poc representat a l’àrea
d’estudi. 
El jaciment de Sta. Digna III aporta noves dades antra-
cològiques de l’Edat del Bronze de Catalunya. Sobre
aquest període concret no hi ha molts resultats publi-
cats i pertanyen a jaciments tant en cova (Guilaine et alii
1982, Ros/Vernet 1987; Ros 1995, Blasco et alii 1999;
Allué 2002a), com a l’aire lliure (Ros 1992, 1998; Piqué
1999b; Piqué/Barcelò 2002; Blasco et alii 1999; Allué
2002a, Euba/Allué 2003).

METODOLOGIA

L’antracologia necessita d’un sistema de mostreig
específic que té implicacions en els resultats que s’ob-
tindran més endavant. Els carbons s’han de recollir de
forma sistemàtica seguint un mateix protocol. Aquest
depén del tipus de jaciment, la cronologia, la logística,
tipus d’excavació, etc. (Buxó/Piqué 2003). Per jaci-
ments a l’aire lliure, és recomanable realitzar una
recol·lecció del sediment i rentar-ho amb aigua per flo-
tació (5 i 2 mm) (Alonso et alii 2003). La flotació és la
forma més aconsellable per rentar les mostres. És la
tècnica que menys fragmenta els carbons. Finalment,
la recol·lecció manual s’ha de tenir en comte únicament
en jaciments que utilitzen tècniques d’excavació prò-
pies de cronologies paleolítiques (Allué 2002a). Malgrat
tot, les restes de Sta Digna III són una mostra parcial de
la recollida manual durant l’excavació.

El material estudiat s’ha observat amb microscopi de
llum reflexada (x50, x200 i x500). Cada carbó es
fragmenta manualment i s’observen les tres sec-
cions anatòmiques de la fusta (transversal, tangen-
cial i radial). Per la identificació és necessària una
col·lecció de referència i els atlas d’anatomia de la
fusta (en aquest cas, s’ha utilitzat Schweingruber
1990). La quantificació de les dades està basada
normalment en el nombre de fragments o la presèn-
cia/absència (Chabal 1988, Piqué 1999a, Asouti
2001). A Santa Digna III, el nombre reduït de frag-
ments ens obliga a considerar únicament la presèn-
cia per valorar els resultats. 

RESULTATS

S’han estudiat un total de 59 fragments procedents de
sis sitges distribuïdes en 10 quadrícules (Fig. 2). S’han
identificat cinc taxons: Erica sp., Quercus ilex/coccife-
ra, Rhamnus alaternus/Philyrea, Rhamnus cf. lycioides
i Thymelaceae. La major part de fragments són de
Quercus ilex/coccifera i Erica amb 32 i 14 fragments
respectivament. La resta presenten només un fragment
per taxó. També trobem fragments indeterminables i
angiospermes indeterminables. 
La majoria de les restes han estat identificables, tot i
haver determinat bastants fragments amb alteracions
de diferent origen. L’estudi de les alteracions ens per-
meten conèixer els processos de formació d’aquest
registre. Les modificacions de l’estructura anatòmica
de la fusta es produeixen durant el creixement de la
planta, la degradació, la combustió i els processos
postdeposicionals (Fishesser 2000, Allué 2002b). 
A Santa Digna III s’han observat fragments amb
nusos, alteracions biòtiques, fissures, vitrificacions i
alteracions postdeposicionals. Els nusos es produei-
xen durant el creixement de la planta i de vegades
impedeix la identificació del fragment. Les alteracions
biòtiques, observades en dos fragments, es relacio-
nen amb atacs de microorganismes biològics durant
el creixement de la planta o durant el procés de
degradació. Les fissures i vitrificacions es formen
durant la combustió de la fusta. Les fissures es pro-
dueixen durant les primeres fases de combustió,
sobretot de fusta verda, en les que s’alliberen l’aigua
i els gasos que fan que es fracturin les cèl·lules de la
fusta. Aquest tipus d’alteració s’ha identificat en 26
fragments. L’origen de les vitrificacions no és tan clar,
però sembla estar relacionat amb la combustió a
altes temperatures i en contextos tancats com forns
carboneres o fogars en cubeta. S’han identificat 17
fragments amb aquesta alteració. Pel que fa als pro-
cessos postdeposicionals s’ha observat hifes de
fongs que es desenvolupen sobre els carbons i un
fragment que presentava carbonatacions.

Figura 1. Localització de Sta. Digna III.
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EL PAISATGE VEGETAL I L’EXPLOTACIÓ
DEL COMBUSTIBLE

Els carbons analitzats provenen de sis sitges del Bronze
final i l’anàlisi de 59 fragments ha proporcionat 5 taxons.
Els taxons identificats indiquen unes condicions ecolò-
giques típiques d’ambients mediterranis. L’alzina/cos-
coll (Quercus ilex/coccifera) comprén dues espècies
que no es poden distingir a través de l’estructura ana-
tòmica. L’alzina és un arbre perennifoli que s’estén per
tota la mediterrània. Creix des del nivell del mar fins els
1000 metres d’altitud, és molt resistent i s’adapta a mul-
titud d’ambients. El coscoll també és una espècie
perennifòlia d’entre un i tres metres d’alçada. Es tracta
d’una espècie xeròfila i termòfila que prospera en
terrenys secs, preferentment calcaris. La seva formació
més característica és la garriga, a on es barreja amb
d’altres espècies com Juniperus oxycedrus, Rhamnus
alaternus, Quercus ilex, Phillyrea angustifolia, Cistus
albidus, Daphne gnidium, etc. També forma part del
sotabosc de l’alzinar. El gènere Erica sp. està format per
arbustos perennifolis, excepcionalment petits arbres. En
aquesta zona trobem sobretot Erica arborea sobre sols
silicis i Erica multiflora sobre sols calcaris. Rhamnus ala-
ternus/Phillyrea inclou diverses espècies entre les quals
destaquem Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia i
Phillyrea media. Es tracta d’arbustos que acompanyen
habitualment a l’alzina i d’altres espècies com l’arboç, el
marfull, la noguereta, l’ullastre, la garriga, el boix, etc.
Phillyrea angustifolia i Phillyrea media són arbustos típi-
cament mediterranis. Rhamnus alaternus, és un arbust
de dos a cinc metres d’alçada. Es tracta d’una espècie
termòfila, pròpia de la muntanya mediterrània i creix
amb alzines, arboç, sureres, garrigues, etc., buscant les
solanes que creix fins els 900 metres d’altitud. L’arçot
(Rhamnus lycioides) és un petit arbust o mata, tolera

molt bé les altes temperatures de l’estiu però no tant les
hivernals. La seva distribució és al voltant del
Mediterrani i és més freqüent a la part occidental. Sol
ser component de molts tipus de matolls i boscos.
Habitualment s’associa amb l’alzina, la surera, el pi
blanc, etc. Les Thymelaceae és una família que es troba
en ambients càlids i temperats. Es compon de plantes
llenyoses arbustives. Les més comunes són Daphne
gnidium (matapoll) i Thymelaeae hirsuta (peu de milà). 
En general, podem assenyalar que es tracta d’un con-
junt d’espècies característiques de les formacions d’al-
zinar. Aquests taxons formen part de les formacions
vegetals típicament mediterrània que ja estan
instal·lades arreu del NE peninsular durant aquest perí-
ode. En aquesta fase les seqüències pol·líniques
assenyalen, per l’àrea de Barcelona, una vegetació en
mosaic que es desenvolupa cap la instal·lació definitiva
de l’alzinar entorn als 3.300 BP (Riera 1993;
Riera/Esteban 1994). Aquest procés és degut a un
canvi climàtic, però també a les activitats antròpiques,
que impedeixen la regeneració dels boscos i afavorei-
xen les formacions secundàries (Riera/Esteban 1994;
Burjachs/Allué 2002). Aquest desenvolupament de
taxons escleròfils junt amb la intensitat dels cultius i la
ramaderia provoquen algunes transformacions del pai-
satge. Entorn a les zones ocupades amb ocupacions
de més intensitat, l’explotació i desenvolupament de
taxons de formacions secundàries es fa més important.
Això no vol dir que no existissin zones amb boscos ben
desenvolupats en àrees més allunyades a les ocupa-
cions humanes o a les zones muntanyoses. 
Així mateix, cal destacar l’absència de taxons subme-
diterranis com el roure o les rosàcies, que si s’han iden-
tificat a d’altres jaciments propers com Can Roqueta
(Piqué 1999b). Aquest fet podria estar relacionat amb
el baix nombre d’efectius estudiats a Sta. Digna III, ja
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Figura 2. Resultats de l’anàlisi antracològica de St. Digna III.

Sta, Digna III

UE 3002 3004 3006 3010 3011 3012 3019

Quadres H1 H2 F2 E2 B1 B2 C2 E1 H1 E1 Total

Erica sp. 6 1 1 3 3 14

Quercus ilex/coccifera 1 2 1 17 1 6 1 1 1 1 32

Quercus sp. 1 1 2

Rhamnus alaternus/Phillyrea 1 1

Rhamnus cf. lycioides 1 1

Thymelaceae 1 1

cf. Erica 1 1

Angiosperma indeterminable. 1 1 1 1 4

Indeterminable 3 3

Total 4 10 2 19 1 13 1 6 2 1 59

CYPSELA 16(5).QXD  13/12/06  14:10  Página 179



180

ETHEL ALLUÉ, ITXASO EUBA, AIDA ALARCOS, ROBERTO GONZÁLEZ, PABLO MARTÍNEZ

CYPSELA  16,  2006.  177-181

que en jaciments d’aquestes cronologies i formacions
vegetals s’arriben a determinar fins a 20 taxons. En
definitiva, pel que fa el paisatge, els resultats ens mos-
tren una sèrie de taxons típics de l’alzinar propis d’a-
quest període i àrea biogeogràfica.
L’explotació del combustible depèn de la disponibilitat
que proporcionen les espècies vegetals del medi més
proper. De fet més que l’espècie en si mateixa, existei-
xen altres factors importants quan considerem aspec-
tes relacionats amb l’explotació del combustible.
Aquest són: la durada i funcionalitat dels assenta-
ments, les despeses energètiques, característiques de
la llenya, formes d’aprovisionament i l’organització
socioeconòmica. Durant l’edat del Bronze i ja en cro-
nologies anteriors, l’economia està dirigida cap a l’agri-
cultura i la ramaderia principalment. L’explotació del
combustible esdevé una activitat que en depèn d’al-
tres. Sovint l’explotació de la llenya és una activitat
secundària que reaprofita excedents d’altres. Els resul-
tats de diversos estudis sobre aquestes cronologies
semblen indicar una explotació del medi que el trans-
forma però no el degrada, és a dir es tractaria d’una
socialització del medi (Blanchemanche/Chabal 1995,
Piqué 2002, Molist et alii 2003, Piqué/Ros 2004,)
Els carbons que formen part del reompliment de les sit-
ges, són residus de combustió acumulats amb posterio-
ritat a la utilització del dipòsit. L’origen dels carbons està
probablement relacionat amb el seu ús com combusti-
ble. Totes les espècies són bones per fer llenya, encara
que es poden preferir unes a d’altres. La llenya de l’alzi-
na té un gran poder calorífic i es una de les més apre-
ciades. La fusta és dura, pesada i compacta, es dir, molt
bona para fabricar peces que han de sofrir resistències
elevades (Abella 1998). De fet aquesta espècie té nom-
broses utilitats tant per la seva fusta com pels fruits que
s’utilitzen pel consum alimentari. Els brucs són bons
combustibles, per què proporciona petites rames útils
sobre tot per encendre, però també es poden utilitzar
per la construcció o fabricació d’eines. En canvi, les
Thymelaceae o Rhamnus cf. lycioides probablement no
s’explotessin directament per combustible, ja que són
petits arbustos que no proporcionen llenya abundant. El
seu ús estaria relacionat amb d’altres activitats i després
es cremarien intencionalment o per atzar. 

CONCLUSIONS

Aquest estudi és, sens dubte, reduït en quant a les
possibilitats d’interpretació d’un registre esbiaixat. Tot i
així els resultats obtinguts apunten cap a certs aspec-
tes del medi vegetal i l’explotació d’aquest durant el
Bronze final. Les dades obtingudes es correlacionen de
forma positiva amb d’altres seqüències mostrant un
paisatge típic de l’alzinar litoral. La importància dels
arbustos fan palesa les possibles transformacions del

paisatge degut a les activitats humanes. Aquest estudi
és una aportació més al reduït nombre de seqüències
antracològiques d’aquest període. 
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