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Resum

L’article pretén analitzar l’evolució de les pràctiques ramaderes a la plana de la Cerdanya durant 
l’Antiguitat (segles iii ane – iii ne). Tot i l’escassetat de les dades disponibles en aquest sentit, 
les recents intervencions arqueològiques a jaciments com el Castellot de Bolvir, el Tossal de 
Baltarga de Bellver de Cerdanya o la ciutat romana de Llívia permetent oferir una primera 
aproximació a com el poble ceretà gestionava els recursos ramaders i quina importància tingue-
ren aquests dins de la seva societat.
Paraules clau: ramaderia; Pirineus orientals; ceretans; Castellot de Bolvir; Tossal de Baltarga; 
Iulia Livica

Abstract. Animal husbandry practices in the Cerdanya valley between 3rd c. BC and 3rd c. AD: 
more than pernae

This paper tries to analyze the evolution of animal husbandry practices in the Cerdanya valley 
during ancient times (3rd century BC – 3rd century AD). Despite the scarcity of the data avail-
able in this regard, the recent archaeological interventions on sites such as Castellot de Bolvir, 
Tossal de Baltarga in Bellver de Cerdanya or the Roman city of Llívia, have allowed to offer a 
first approach on how the Ceretan people managed the livestock resources and what impor-
tance these had within their society. 
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1. Introducció 

La informació existent de la ramaderia 
practicada als Pirineus orientals i específi-
cament a la plana de la Cerdanya entre els 
segles iii ane –i iii dne és força escassa. La 
major part d’informació prové de projec-
tes vinculats amb l’Arqueologia del pai-
satge que s’han centrat a investigar les zo-
nes altimontanes.2 Aquests estudis han 
permès documentar una fase de creixent 
impacte humà sobre les cotes altes de les 
muntanyes a partir de l’Alt Imperi que 
s’ha vinculat amb activitats ramaderes i 
amb el manteniment de zones de pastura 
(Rendu, 2003, Galop, 2005; Leveau, 
2009; Segard, 2009; Ejarque, 2013; Palet 
et alii 2014). Aquests estudis també han 
documentat l’existència de diversos tan-
cats i cabanes en cotes altimontanes. Es 
coneix el jaciment de Sant Feliu de Llo 
(Campmajó, 1983), amb una seqüència 
cronològica que s’inicia al Neolític Mitjà. 
Pel que fa a l’Alt Imperi, s’han documen-
tat diverses cabanes i tancats a la munta-
nya d’Enveig (Rendu, 2003), a la plana 
d’Alp (Mercadal i Carpio, 1990), a Coma 
de Vaca (Palet et alii, 2014), a la vall de 
Núria (Palet et alii, 2014) i a la vall del 
Madriu-Perafita-Claror (Palet et alii, 
2014).

Totes aquestes dades permeten co-
nèixer que la ramaderia, efectivament, va 
ser una de les activitats que es van dur a 
terme en aquests espais altimontans, però 
no permeten caracteritzar-la.

Per altra banda, les fonts clàssiques 
només ofereixen una informació molt 
concreta, que fa referència a la producció 
de pernils. Segons Estrabó, la major part 
dels ceretans produïen pernils d’excel·lent 

qualitat, equivalents als dels càntabres, 
dels quals obtenien grans beneficis (Ge-
ogr. 3, IV,11). Marcial comenta que les 
pernae Cerretanae s’exportaven a Italià i 
gaudien de notable prestigi (Epigr. XIII, 
54). A la vegada, la continuïtat  d’aquesta 
producció i la seva exportació fins a prin-
cipis del s. iv ne a diversos punts de l’Im-
peri està mencionada a l’Edictum de Pre-
tiis de Dioclecià (4, I, 8) 

Tenint en compte aquestes conside-
racions, amb aquest article es pretén rea-
litzar un primer estudi sobre les pràcti-
ques ramaderes que es van dur a terme a 
la plana de la Cerdanya entre els segles iii 
ane - iii dne. L’aproximació metodològi-
ca que s’utilitzarà serà a partir de l’estudi 
del registre arqueozoològic. Aquesta 
aproximació permetrà conèixer quins 
animals conformaven la cabana ramadera 
de les comunitats establertes en aquesta 
àrea pirinenca i establir per a quines pro-
duccions s’explotaven. Per tant, permetrà 
caracteritzar la ramaderia practicada. 

2. Materials 

Les restes arqueozoològiques que es pre-
senten en aquest estudi provenen dels ja-
ciments del Castellot de Bolvir (Bolvir), 
del Tossal de Baltarga (Bellver de la Cer-
danya) i de Iulia Livica (Llívia). 

L’oppidum del Castellot de Bolvir va 
ser fundat a inicis del segle iv ane. Fins a 
l’actualitat s’han identificat 15 unitats 
domèstiques, disposades en bateria i radi-
alment al llarg d’una muralla. A l’interior 
també s’han documentat àrees obertes i 
zones d’emmagatzematge en sitges (Mo-
rera et alii, 2011). Ens trobem doncs da-

2. L’equip d’en J.M. Palet a l’Alt-Urgell i a Andorra, l’equip de la Christine Rendu i en Pierre Campmajó 
a la Cerdanya i  l’equip de la Veronique Izard i en Gerard Mut al Canigó.
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vant d’un oppidum a 1140 metres d’alti-
tud on es duien a terme activitats de 
producció, residència i emmagatzematge, 
amb una clara vocació de control del ter-
ritori (Morera, 2017). Durant el segle ii 
ane, el poblat es reforma defensivament, 
amb una nova entrada flanquejada per 
dues grans torres quadrades i un bastió 
defensiu, es reorganitza completament la 
xarxa de cases i s’edifiquen espais produc-
tius especialitzats vinculats amb la metal-
lúrgia no documentats en la fase anterior 
(Morera et alii, 2011). Tots aquests can-
vis s’han vinculat amb la presència d’un 
contingent romà al poblat, de probable 
filiació militar, que estaria destacat com a 
tropa de control de la via transpirinenca i 
com a suport logístic de les tropes ubica-
des al llarg de la regió (Morera, 2017). 

Uns 10 km riu avall, es troba el jaci-
ment del Tossal de Baltarga, situat també 
en una elevació estratègica que controla el 
pas fluvial i terrestre cap a les terres baixes 
(Morera, 2017). Actualment en procés 
d’excavació, de l’etapa ceretana es conei-
xen alguns murs i restes d’habitacions or-
togonals, així com forats de pal, que per-
meten definir aquest establiment com un 
hàbitat en alçada amb una funció de con-
trol visual i territorial (Olesti, 2014). Al 
llarg del segle ii ane, també es documen-
ten remodelacions a Baltarga, amb la 
construcció d’un conjunt d’edificis arti-
culats al voltant d’una torre quadrangu-
lar. El material arqueològic recuperat 
d’aquesta fase també sembla mostrar un 
context d’aprovisionament típicament 
militar (Morera, 2017). 

A l’últim quart del segle i ane s’aban-
donen els dos poblats i es construeix la 
ciutat de Iulia Livica sobre un establi-
ment anterior, no conegut fins al mo-
ment. Aquesta fundació presenta tots els 
elements d’una ciutat romana alt imperi-

al, com edificis públics, espais produc-
tius, zones d’hàbitat i fins i tot una possi-
ble mansio (Guàrdia, 2012). A partir de 
finals del segle i - inicis del segle ii ne 
però, es comencen a documentar refor-
mes i abandonaments d’alguns espais que 
mostren que la vitalitat de la ciutat com a 
tal comença a declinar, malgrat que con-
tinua habitada fins a mitjans del segle iii 
dne. Els materials recuperats (marbres 
d’importació, vidres, ostres, etc. mostren 
com aquesta ciutat, durant l’etapa alt im-
perial, va estar plenament  integrada a les 
xarxes comercials de l’Imperi tot i tro-
bar-se al cor dels Pirineus orientals (Guàr-
dia et alii 2000). 

3. Mètode

Per tal de caracteritzar les pràctiques ra-
maderes de les comunitats establertes al 
Castellot de Bolvir, al Tossal de Baltarga i 
a Iulia Livica, l’estudi arqueozoològic s’ha 
centrat en l’anàlisi de la importància rela-
tiva de cada taxó i de cada element esque-
lètic i en l’estudi dels perfils de mortalitat. 

L’anàlisi de la importància relativa de 
cada taxó s’ha basat en la freqüència de 
representació taxonòmica i en la presèn-
cia/absència de taxons. En aquest estudi, 
la determinació específica s’ha dut a ter-
me mitjançant atles de referència (Sch-
mid, 1972) i a partir dels treballs publi-
cats per Boessneck (1980), Payne (1985), 
Prummell i Frisch (1986) i Zeder i Pilaar 
(2010) pel que fa a la diferenciació entre 
ovelles i cabres, i dels treballs publicats 
per Eisenmann (1980), Eisenmann i 
Beckouche (1986) i Johnstone (2004) pel 
que fa a la diferenciació entre cavalls, ases 
i mules.

L’anàlisi de la importància relativa de 
cada element esquelètic s’ha basat en la 
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freqüència de representació esquelètica a 
partir del càlcul del Nombre Mínim 
d’Elements (NME). L’NME permet de-
terminar els efectes tafonòmics o la selec-
ció antròpica efectuada sobre un conjunt, 
ja que assumeix que tots els elements es-
quelètics d’un animal estan presents en el 
moment de la seva mort. Qualsevol des-
viació d’aquesta representació esquelètica 
esperada serà causada per factors post-
mortem (Lyman, 2008). 

Per tal de determinar si realment les 
parts anatòmiques documentades dels di-
ferents animals corresponen a aquelles de 
més alta utilitat en l’àmbit alimentari, la 
freqüència de representació esquelètica 
obtinguda del càlcul del NME s’ha orde-
nat segons els índexs d’utilitat presentats 
per Binford (1978) pel cas dels ovicaprins 
i bovins i per Rowley-Conwy et alii 
(2002) pel cas dels suins. Aquests índexs 
permeten calcular la utilitat econòmica 
de les parts del cos d’un animal segons el 
pes dels teixits utilitzables associats a 
aquestes parts. La importació i exportació 
de productes carnis entre centres produc-
tors i consumidors implicarà una pauta 
de representació d’elements esquelètics 
determinada: baixa proporció d’elements 
de qualitat càrnia en centres productors i 
alta presència d’elements de qualitat càr-
nia en centres consumidors (Landon, 
1997, Hambleton, 1999).

L’estudi dels perfils de mortalitat s’ha 
centrat en l’estimació de l’edat de mort i 
el sexe dels animals representats. Per a la 
interpretació dels perfils de mortalitat 
s’han tingut en compte tant les mateixes 
característiques fisiològiques dels animals 
(taxa de reproducció i creixement) com 
els productes que es poden obtenir 
d’aquests (tant en vida com una vegada 
morts). En aquest sentit, s’ha de tenir 
present que el sacrifici d’ovicaprins que 

encara no han arribat a la maduresa re-
productiva normalment es relaciona amb 
una explotació de la llet per al consum 
humà o bé amb un consum de carn ten-
dra (Payne, 1973; Helmer, 2000). Per al-
tra banda, els sacrificis al voltant dels 24 
mesos es poden relacionar amb un con-
sum carni, ja que és en aquests moments 
quan el pes de l’animal s’estabilitza. En 
canvi, a partir d’aquesta edat, el manteni-
ment de l’animal és justificable si s’explo-
ten altres produccions que no pas la carn 
(Oueslati, 2006). Serà a partir dels 3-4 
anys, quan començarà a no ser rendible 
mantenir l’animal viu per a l’explotació 
de la llana i/o de la llet, ja que és en 
aquests estadis quan també comencen a 
declinar la qualitat i quantitat d’aquests 
productes (es proposa entre els 3 i 6 anys 
per la llet i entre els 4 i 8 anys per la llana: 
Payne, 1973, Torrent, 1986).

Els porcs només poden ser explotats 
per a l’obtenció de recursos una vegada 
sacrificats, ja sigui per a l’obtenció de carn 
o d’altres productes derivats. En aquest 
sentit, s’ha de tenir en compte que el crei-
xement ponderal del porc senglar comen-
ça cap als sis mesos, guanyant una mitja 
de 2,9 Kg/mes (Mauget, 1982) i es manté 
de manera regular fins als dos anys, edat 
en què el pes de l’animal s’estabilitza. Les 
dades sobre el creixement ponderal del 
porc domèstic actual mostren que la ma-
duresa ponderal s’obté cap els 30-36 me-
sos (Oueslati, 2006). Per tant, animals 
que superin aquests òptims carnis ens es-
tarien mostrant la seva explotació com a 
reproductors. 

Les corbes de creixement ponderal 
dels bovins mostren una estabilització del 
pes al voltant dels 2,5-3 anys (Oueslati, 
2006). Per tant, en una explotació dels 
bovins encaminada a l’obtenció de carn, 
no s’haurien de documentar sacrificis 
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d’animals d’edat superior a aquest òptim 
carni. Els bovins però, també es poden 
explotar per a l’obtenció de llet i de força 
motriu. L’explotació d’aquests productes 
sí que justificaria el manteniment dels 
animals vius més enllà del seu òptim car-
ni, sacrificant-se una vegada esgotades les 
seves capacitats reproductores (cap als 12 
anys en els mascles i cap als 10 anys en les 
femelles), o de produir llet (cap els 6-7 
anys (Tresset, 1996)) i força motriu. 

L’estimació de l’edat de mort s’ha 
dut a terme a partir de l’estudi de la se-
qüència d’erupció dental i del grau de 
desgast dentari, seguint els treballs de 
Grant (1982), Payne (1973), Levine 
(1982) i Hambleton (1999).

4. Resultats

S’han analitzat un total de 1800 restes de 
fauna, de les quals 1165 s’han pogut de-
terminar a nivell taxonòmic i anatòmic. 

En tots els conjunts analitzats predo-
minen les restes d’animals domèstics, ha-
vent-se només documentat 7 restes de 
conill, 3 restes de cérvol i 6 restes d’au 
(Taula 1). També s’ha documentat una 
resta de peix i 24 restes de mol·luscos ma-
rins. Per tant, i tenint en compte els ob-
jectius de l’estudi, aquest se centrarà prin-
cipalment en l’anàlisi de la freqüència de 
representació taxonòmica, anatòmica i de 
l’estructura de la població sacrificada dels 
taxons domèstics, diferenciant entre l’eta-
pa ceretana, l’etapa republicana i l’etapa 
alt imperial dels jaciments sota estudi.

4.1.  Etapa Ceretana: ramaderia centrada 
en l’explotació bovina

Les restes de fauna de l’etapa Ceretana 
provenen de l’oppidum del Castellot de 
Bolvir. L’estudi arqueozoològic d’aquestes 
restes mostra un predomini de les restes 
de boví (43% de les restes determinades). 
El segon taxó en importància quantitativa 

Taula 1. Representació taxonòmica de les restes de fauna recuperades al Castellot de Bolvir, al 
Tossal de Baltarga i a Iulia Livica.

Taxons
Etapa Ceretana Etapa Republicana Alt Imperi

Bolvir Bolvir Baltarga Llívia 
Ovicaprins 100 36 70 172
Suins 48 10 60 118
Bovins 125 73 120 95
Èquids 19 4 7 48
Cànids 0 4 3 12
Lagomorfs 3 1 2 1
Cèrvids 1 1 0 1
Aus 1 0 1 4
Peixos 1 0 0 0
Malacologia 0 0 0 24
NISP 298 129 263 475
NR 450 176 475 699
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són els ovicaprins (34%), i en tercer terme 
els suins (16%). També es documenta la 
presència d’èquids (7%). No s’ha docu-
mentat cap resta de cànid (taula 1). 

Si ens centren només en aquelles res-
tes que s’han pogut determinar com ovella 
o cabra, s’observa un lleuger predomini de 
les restes determinades com a cabres (11% 
del total de restes determinades com a ovi-
caprins, en detriment del 8% determina-
des com ovins). L’edat de mort d’aquests 
animals també mostra uns resultats dife-
rents entre taxons. Podem observar com 
els ovins se sacrifiquen principalment en-
tre els 6-12 mesos, documentant-se també 
sacrificis fins els 36-48 mesos d’edat. No 
es documenten individus d’edats més 
avançades (figura 1). Si tenim en compte 
les dades exposades en l’apartat de meto-
dologia, aquests resultats estan indicant 
que aquests animals van ser explotats 
principalment per al consum de la seva 
carn. En canvi, la major part de caprins 

van ser sacrificats una vegada superat 
aquest òptim carni (al voltant dels 24 me-
sos), ja que són molt pocs els individus sa-
crificats abans. A la vegada,  el pic més 
important de sacrificis s’observa entre els 
48 i 72 mesos (figura 1). Aquestes dades 
indiquen que aquest taxó va ser principal-
ment explotat per a l’obtenció de llet i/o 
com a reproductor. 

Pel que fa als suins, es documenten 
dos pics d’edat molt marcats: en edat sub-
adulta (òptim carni) i en edat infantil (fi-
gura 1). Aquests últims sacrificis en edat 
infantil podrien estar mostrant la repro-
ducció d’aquests animals en el mateix as-
sentament, malgrat que no hi ha presèn-
cia d’individus adults. La presència de 
dues canines ha permès establir que dos 
dels individus subadults serien mascles. 

En canvi, els bovins van ser explotats 
principalment com a força motriu, ja fos 
per activitats agrícoles com de transport o 
càrrega i/o per a l’obtenció de productes 

Figura 1. Histograma d’intervals d’edat segons desgast dentari pels ovins, caprins, suins i bovins 
de la fase ceretana del Castellot de Bolvir. Edat expressada en mesos. NMI= 38. (Font: autora)



Treballs d’Arqueologia, 2017, núm. 21 135

Lidia Colominas Barberà
Pràctiques ramaderes a la plana de la Cerdanya  
entre els segles iii ane - iii ne: més que pernae

làctics, ja que la major part d’individus 
van ser sacrificats en edats adultes i fins i 
tot senils (figura 1). S’ha de tenir en 
compte però, que també s’han documen-
tat alguns exemplars que van ser sacrifi-
cats just en el seu òptim carni o inclús 
abans, sent explotats només per a l’obten-
ció de carn tendra. 

Les 19 restes d’èquid ens estan mos-
trant la presència al poblat tant de cavalls 
com d’ases. L’estudi morfològic i l’esti-
mació de l’edat de les restes ha permès 
documentar la presència d’un ase d’uns 
4,5 anys d’edat i d’un cavall de més de 5 
anys en el moment de la seva mort. 

La freqüència de representació esque-
lètica obtinguda del càlcul del NME or-
denada segons els índexs d’utilitat presen-
tats per Binford i Rowley-Conwy et alii, 
mostra uns resultats similars entre taxons 
(figura 2). Es documenta una representa-
ció esquelètica força homogènia pels tres 
taxons amb un predomini d’aquells ele-
ments amb un índex d’utilitat mitja. Pre-
dominen el radi i la tíbia en les restes 
d’ovicaprins, la mandíbula en les restes de 
suins i el radi i l’escàpula en les restes de 
bovins. A la vegada, les restes amb un ín-
dex d’utilitat més elevat (vèrtebres, pelvis 
i fèmur) són en els tres taxons els elements 
menys representats, principalment en les 
restes de suins, tot i documentar-se la seva 
presència. 

La representació anatòmica, però, 
també pot estar vinculada amb el mode 
de processar els animals, on normalment 
el primer estadi del processament de 
l’animal implica separar el cap i les extre-
mitats distals de la resta de l’esquelet 
(Binford, 1987; Landon, 1997). En un 
centre consumidor, per tant, aquestes 
parts anatòmiques haurien d’estar infra-
representades. Si ens fixem en la part ana-
tòmica a la qual corresponen els elements 

documentats, tant es documenten ele-
ments del cap, de les extremitats distals, 
del tronc, com de les extremitats proxi-
mals pels tres taxons principals, tot i la 
baixa freqüència de representació de la 
part del tronc, més sensible a la fragmen-
tació. Per tant, aquesta representació està 
mostrant una pauta de centre consumi-
dor, però a la vegada també de centre pro-
ductor pel que fa a productes carnis pels 
tres taxons principals explotats. 

4.2.  Etapa Republicana: continuïtat 
ramadera?

Les restes de fauna d’aquesta etapa prove-
nen tant de la fase republicana del Caste-
llot de Bolvir com del Tossal de Baltarga. 
L’estudi de la freqüència de representació 
taxonòmica d’aquestes restes mostra una 
continuïtat respecte la fase precedent. Es 
documenta un predomini encara més 
acusat de les restes de bovins (50%), se-
guit per les restes d’ovicaprins (27%) i de 
suins (18%). També es documenta la 
presència d’èquids (3%) i de cànids (2%). 
Aquesta representació s’observa per igual 
als dos assentaments (Taula 1). Volem 
afegir que una representació similar s’ha 
documentat també al jaciment del Roc de 
l’Esperança (Albizuri i Nadal; 1990), si-
tuat també a la plana cerdana. L’estudi 
arqueozoològic documenta un predomi-
ni de les restes de bovins (51%), seguida 
per les restes d’ovicaprins (26%) i per les 
restes de suins (18%), tot i que els autors 
recomanen prendre aquestes dades amb 
precaució a causa del baix nombre de res-
tes determinades que conformen la mos-
tra (NISP=73).

En els jaciments aquí sota estudi, les 
restes de cabra continuen predominant 
respecte a les restes d’ovella (32% i 22% 
respectivament del total de restes deter-
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Figura 2. Percentatge de Nombre Mínim d’Elements d’ovicaprins, suins i bovins segons utilitat 
alimentària (de menys a més, d’esquerra a dreta) per la fase ceretana del Castellot de Bolvir . 
NME= 63. On FA=falange; MC/C= metacarp/carpals; MT=metatars; RA/UL= radi/ulna; 
TI/T: tíbia/tarsals; HU=húmer; ESC=escàpula; MAND= mandíbula; CR=crani; VC=vertebra 
cervical; AT/AX= atles/axis; PEL/SA= pelvis/sacre; FE= fèmur; VL=vertebra lumbar; 
VT=vertebra toràcica. (Font: autora)
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minades com a ovicaprins). L’estimació 
de l’edat de sacrifici també segueix mos-
trant uns resultats diferents en aquesta 
fase entre aquests dos taxons. Es docu-
menta un predomini dels sacrificis 
d’ovins en edat juvenil i just passat l’òp-
tim carni com en l’etapa precedent, tot i 
que s’ha de ressaltar que en aquesta fase 
també es documenten individus d’edats 
avançades (d’entre 48 i 72 mesos) (figura 
3). En canvi, el pic més important de sa-
crificis de caprins és entre els 36 i 48 me-
sos, malgrat que també es documenten 
força individus sacrificats al voltant de 
l’òptim carni (figura 3). En aquesta etapa, 
doncs, malgrat que els ovins són explotats 
principalment per la seva carn i els ca-
prins per a l’obtenció de llet, es comencen 
a documentar ovelles que s’haurien ex-
plotat per a l’obtenció de llana i/o com a 
reproductores i cabres que s’haurien ex-
plotat per a l’obtenció de carn. 

Pel que fa als suins, el pic més impor-
tant de sacrificis durant aquesta fase se 
segueix documentant en edat subadulta, 
just en l’òptim carni (figura 3). La deter-
minació del sexe d’aquests individus a 
través de la morfologia de les canines 
mostra que tots ells eren mascles. No s’ha 
documentat cap individu femella, mal-
grat que sí que s’han documentat en 
aquesta fase alguns individus sacrificats 
en edat adulta que molt probablement 
van ser explotats com a reproductors. La 
presència de restes corresponents a indivi-
dus infantils corroboraria la cria d’aquest 
taxó almenys al poblat del Castellot de 
Bolvir. 

En aquesta etapa, els bovins també 
són sacrificats principalment en edats 
adultes i fins i tot senils (figura 3), no ha-
vent-se documentat en aquesta fase cap 
resta de boví juvenil en cap dels dos jaci-
ments. Per tant, tot i que alguns exem-

Figura 3. Histograma d’intervals d’edat segons desgast dentari pels ovins, caprins, suins i bovins 
de la fase republicana del Castellot de Bolvir i del Tossal de Baltarga. Edat expressada en mesos. 
NMI= 54. (Font: autora)
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plars van ser sacrificats en l’òptim carni, 
la majoria de bovins van ser explotats fins 
edats avançades com a força motriu i/o 
per a l’obtenció de productes làctics. 

La presència d’èquids és similar en els 
dos poblats. S’han documentat 4 restes al 
Castellot de Bolvir, totes d’individus 
adults, on una d’elles podria correspon-
dre a un ase. Les 7 restes recuperades al 
Tossal de Baltarga mostren la presència 
d’un individu d’entre 5 i 6 anys i d’un al-
tre d’entre 7 i 8 anys en el moment de la 
seva mort. Un altre individu adult del 
qual no s’ha pogut precisar més l’edat sí 
que s’ha pogut determinar específicament 
com a cavall. 

La presència de cànids també s’ha do-
cumentat en els dos assentaments durant 
aquest interval temporal. S’han recuperat 
4 restes al Castellot de Bolvir i 3 a Baltar-
ga que correspondrien a individus adults i 
subadults respectivament, sense poder 
precisar més l’edat. L’elevat grau de frag-
mentació de les restes no permet realitzar 
cap aproximació morfològica o de talla.

La freqüència de representació esque-
lètica documentada per aquest interval 
temporal mostra a grans trets uns resul-
tats similars als documentats per l’etapa 
precedent (figura 4). Es documenta una 
representació força homogènia pels tres 
taxons, amb una representació més eleva-
da d’aquells elements amb un índex d’uti-
litat mig. Predominen la mandíbula i la 
tíbia en les restes d’ovicaprins, la tíbia, 
l’húmer, la mandíbula i el fèmur en les 
restes de suins i l’escàpula i la mandíbula 
en les restes de bovins. A la vegada, les 
restes amb un índex d’utilitat més alt són 
les menys representades per als tres ta-
xons, exceptuant l’elevada presència del 
fèmur pel que fa a les restes de suins.

Les parts anatòmiques a la que corres-
ponen els elements documentats tampoc 

mostren una pauta clara. Tant es docu-
menten elements del cap, de les extremi-
tats distals, del tronc, com de les extremi-
tats proximals pels tres taxons, tot i la 
baixa freqüència de representació de la 
part del tronc principalment pel que fa als 
suins i ovicaprins.

4.3.  L’Alt Imperi: importància de 
l’explotació ovina

Les restes de fauna de l’etapa alt imperial 
provenen de la ciutat romana de Llívia. 
L’estudi de la freqüència de representació 
taxonòmica mostra un canvi molt impor-
tant en la importància relativa de les prin-
cipals espècies domèstiques en compara-
ció amb les etapes precedents. Es 
documenta un predomini de les restes 
d’ovicaprins (39%), seguit per les restes 
de suins (26%) i de bovins (21%). Per 
tant, el taxó que en les etapes precedents 
era el més representat, ara passa a ocupar 
la tercera posició pel que fa a nombre de 
restes, documentant-se principalment un 
augment de la freqüència de representa-
ció dels ovicaprins (Taula 1). 

Entre les restes que s’han pogut de-
terminar com ovella o cabra, en aquest 
interval temporal es documenta un pre-
domini de les restes d’ovella per sobre de 
les restes de cabra (24% i 12% respectiva-
ment del total de restes determinades 
com a ovicaprins). 

L’estructura de la població sacrifica-
da dels ovicaprins també mostra un canvi 
molt important. Pel que fa als ovins, tot i 
documentar-se individus sacrificats en 
l’òptim carni, ja no es documenten indi-
vidus sacrificats en edats juvenils i en can-
vi s’observa un predomini dels sacrificis 
en edats adultes i fins i tot senils (figura 
5). Per tant, la major part d’ovins docu-
mentats a la ciutat romana de Llívia van 
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Figura 4. Percentatge de Nombre Mínim d’Elements d’ovicaprins, suins i bovins segons utilitat 
alimentària (de menys a més, d’esquerra a dreta) per la fase republicana del Castellot de Bolvir i 
del Tossal de Baltarga. NME= 90.On FA=falange; MC/C= metacarp/carpals; MT=metatars; 
RA/UL= radi/ulna; TI/T: tíbia/tarsals; HU=húmer; ESC=escàpula; MAND= mandíbula; 
CR=crani; VC=vertebra cervical; AT/AX= atles/axis; PEL/SA= pelvis/sacre; FE= fèmur; 
VL=vertebra lumbar; VT=vertebra toràcica. (Font: autora)
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ser explotats per a l’obtenció de llana, po-
dent-se també reservar alguns com a re-
productors. En canvi, els caprins durant 
aquest interval temporal passen a  sacrifi-
car-se principalment en edats juvenils i al 
voltant de l’òptim carni, sent molt pocs 
els individus documentats que haurien 
estat sacrificats en edats adultes (figura 5).

Les pautes de sacrifici dels suins no 
mostren, per contra, cap canvi significa-
tiu (figura 5). Se segueix documentant un 
predomini molt important dels sacrificis 
just en l’òptim carni, no documentant-se, 
una altra vegada, suins adults. En aquesta 
fase també s’han recuperat restes d’indivi-
dus infantils. 

També s’observa un canvi important 
en les pautes de sacrifici dels bovins du-
rant aquest interval temporal (figura 5), 
ja que tot i seguir-se documentant un 
predomini dels sacrificis en edat adulta i 
fins i tot senil, els sacrificis d’individus en 
edats juvenils augmenten en relació a les 

etapes precedents. Aquestes dades estan 
indicant un augment dels bovins desti-
nats a l’obtenció de carn tendra durant 
aquest període.

La freqüència de representació esque-
lètica documentada a Llívia mostra, en 
canvi, uns resultats similars als documen-
tats per les etapes precedents (figura 6). 
Es continua documentant una represen-
tació força homogènia pels tres taxons, 
amb una representació més elevada 
d’aquells elements amb un índex d’utili-
tat mig. Continuen predominant la man-
díbula i la tíbia en les restes d’ovicaprins, 
la mandíbula en les restes de suins i l’escà-
pula en les restes de bovins, sent els ele-
ments més representats en aquesta fase els 
mateixos que en l’etapa precedent. A la 
vegada, les restes amb un índex d’utilitat 
més alt són les menys representades per 
als tres taxons, malgrat documentar-se la 
seva presència (pelvis, fèmurs i vèrtebres).

Les parts anatòmiques a les quals cor-

Figura 5. Histograma d’intervals d’edat segons desgast dentari pels ovins, caprins, suins i bovins 
de la fase alt imperial de Iulia Livica. Edat expressada en mesos. NMI= 36. (Font: autora)
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Figura 6. Percentatge de Nombre Mínim d’Elements d’ovicaprins, suins i bovins segons utilitat 
alimentària (de menys a més, d’esquerra a dreta) per la fase alt imperial de IuliaLivica. NME= 
89.On FA=falange; MC/C= metacarp/carpals; MT=metatars; RA/UL= radi/ulna; TI/T: tíbia/
tarsals; HU=húmer; ESC=escàpula; MAND= mandíbula; CR=crani; VC=vertebra cervical; 
AT/AX= atles/axis; PEL/SA= pelvis/sacre; FE= fèmur; VL=vertebra lumbar; VT=vertebra torà-
cica. (Font: autora)
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responen els elements documentats mos-
tren tants elements del cap, de les extremi-
tats distals, del tronc, com de les extremitats 
proximals pels tres taxons, on la part ana-
tòmica menys representada és el tronc. 

4. Discussió

L’estudi arqueozoològic de les restes de 
fauna procedents dels jaciments del Cas-
tellot de Bolvir, del Tossal de Baltarga i 
de Iulia Livica ha permès realitzar una 
primera aproximació a les pràctiques ra-
maderes dutes a terme a la plana de la 
Cerdanya entre els segles iii ane i iii ne. 

Durant l’etapa ceretana s’ha docu-
mentat una ramaderia centrada principal-
ment en l’explotació dels bovins que serien 
utilitzats principalment com a força mo-
triu (ja sigui en tasques agrícoles com de 
transport o càrrega) i/o per a l’obtenció de 
productes làctics. La presència d’èquids, 
animals també utilitzats per a tasques simi-
lars, tot i ser reduïda, és significativa si es 
compara amb la presència d’aquest taxó en 
jaciments coetanis de la plana litoral on no 
acostuma a arribar al 2% del total de la 
mostra (Colominas, 2013). Aquesta rama-
deria es complementava amb la cria de ca-
prins explotats principalment per a l’ob-
tenció de llet i en menor mesura amb la 
cria d’ovins i suins explotats principalment 
per a l’obtenció de carn. 

Es documenta, per tant, una ramade-
ria diversificada pel que fa a animals ex-
plotats però amb estratègies particulars 
per a cadascuna de les espècies, on l’ob-
tenció de productes làctics sembla que 
seria una de les activitats principals de la 
ramaderia practicada al Castellot de Bol-
vir. És important destacar que la produc-
ció de llet en economies tradicionals de-
pèn dels períodes de l’any en què les cries 

neixen: les vaques a la primavera i les ca-
bres a la tardor i primavera (Sorensen, 
1979). Amb la cria de dos animals princi-
palment destinats a aquesta explotació 
(caprins i bovins), s’assegurarien disposar 
de productes làctics bona part de l’any. 
Per altra banda, l’obtenció de productes 
carnis no seria l’objectiu principal de la 
ramaderia del Castellot de Bolvir, ja que 
serien els taxons menys representats els 
que precisament es destinarien a aquesta 
explotació (suins i ovins). 

Aquesta especialització pel que fa a 
produccions queda molt ben reflectida en 
les pautes de sacrifici dels diferents ta-
xons, especialment en la dels suins, que 
mostra una explotació d’aquest animal 
molt sistematitzada amb unes pautes de 
sacrifici molt marcades.

Aquestes pràctiques ramaderes no 
són, però, les que es documenten a la plana 
litoral o a cotes inferiors als 1000 metres. 
Malgrat que no s’observen gaires diferèn-
cies en les pautes de sacrifici dels diversos 
taxons sota estudi (Colominas, 2013), sí 
que s’evidencia una representació taxonò-
mica molt diferent. En la major part d’as-
sentaments coetanis predominen les restes 
d’ovicaprins (més del 50% del total de la 
mostra), i en concret les restes d’ovins (Co-
lominas, 2013; Colominas et alii, 2011). 
Aquesta diferència en la freqüència de re-
presentació taxonòmica entre espais ecolò-
gicament diferents, normalment es vincula 
amb factors ambientals (Fernández, 
2003), on en aquest cas, les zones pirinen-
ques proporcionarien condicions més fa-
vorables per a la proliferació de pastures 
més aptes per als ramats de bovins, en con-
traposició a la franja mediterrània, amb 
unes condicions ambientals més àrides 
(Blasco 1999). Aquest raonament però, no 
explica el canvi documentat a partir de 
l’Alt Imperi a la plana cerdana.
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Amb la fundació de Iulia Livica i 
l’abandonament dels dos oppida, també 
es produeix un canvi molt important en 
la ramaderia practicada fins aquell mo-
ment, que comença a gestar-se ja durant 
l’etapa republicana. Els ovins passen a 
ser el taxó principal i passen a explo-
tar-se fonamentalment per a l’obtenció 
de llana. És durant aquest període quan 
també augmenta la presència de restes 
de suins que segueixen mostrant unes 
pautes de sacrifici molt marcades en 
l’òptim carni.

Nosaltres considerem que aquest 
canvi tan radical s’ha de vincular amb la 
incorporació d’aquesta àrea pirinenca al 
sistema polític i econòmic romà. S’ha de 
tenir present que en cronologies anteriors 
a l’etapa ceretana (representades pel jaci-
ment de Llo) els bovins també són el taxó 
principal en aquesta àrea (Vigne, 1983; 
Bréhard i Campmajó, 2005). Per tant, 
durant l’Alt Imperi assistim a un canvi en 
les estratègies ramaderes practicades a la 
plana cerdana, centrades ara principal-
ment en l’obtenció de llana, sigui per una 
nova demanda local o per una demanda 
externa, fruit de la incorporació dels Piri-
neus al circuits econòmics romans. Vo-
lem recordar, en aquest sentit, una notí-
cia indirecta, però que mostra la presència 
d’un tractant de llana en aquesta zona pi-
rinenca. Plutarc (Sertori, 7, 1-3), descri-
vint els fets de l’any 81 ane als Pirineus, 
comenta com un personatge anomenat 
Calpurni, de sobrenom «Lanarius», va as-
sassinar el comandant romà (Olesti i 
Mercadal, 2005).

A la plana litoral també es produei-
xen canvis en les estratègies ramaderes a 
partir de l’Alt Imperi. De forma general, 
es produeix un augment de la freqüència 
de representació dels suins i dels bovins 
en detriment dels ovins en relació a l’eta-

pa precedent, malgrat que serà la funcio-
nalitat de l’assentament (ciutat, vil·la, 
centre especialitzat, etc.), el que marcarà 
la predominança d’un taxó o d’un altre 
(Colominas, 2013; Colominas, 2017). 
Aquest canvi i augment de la variabilitat 
en la freqüència de representació taxonò-
mica ve acompanyat per unes pautes de 
sacrifici més especialitzades. S’intensifica 
l’explotació dels bovins com a força mo-
triu, l’explotació dels ovins per a l’obten-
ció de llana i l’explotació dels caprins per 
a l’obtenció de llet, on els suins passaran a 
ser l’animal explotat de manera intensiva 
per a la producció de carn (Colominas, 
2013; Colominas, 2017).

Per tant, la ramaderia practicada a la 
plana cerdana durant l’etapa ceretana 
mostra una especialització diferent de la 
que es documenta a la plana litoral però 
que seria totalment complementaria. En 
canvi, a partir de l’Alt Imperi, amb l’aug-
ment de la importància de la cria ovina 
per a l’obtenció de llana i de la cria porci-
na per a la producció de carn, aquesta ra-
maderia s’equipara a la que es practica a la 
plana litoral en les mateixes cronologies. 

5. Conclusions

Amb aquest article es presenta una pri-
mera aproximació a la ramaderia practi-
cada a la zona pirinenca de la plana de la 
Cerdanya entre els segles iii ane - iii ne. 
Ha permès documentar la pràctica d’una 
ramaderia dinàmica i diversificada du-
rant l’interval temporal esmentat, ampli-
ant el ventall de possibilitats productives 
que mostren les fonts clàssiques i eviden-
ciant els animals que van poder ser esta-
bulats en els tancats de l’alta muntanya. 
En aquest sentit, s’ha documentat una 
ramaderia que podria estar focalitzada 
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principalment en la producció de pro-
ductes làctics durant l’etapa ceretana i 
republicana i en la producció de llana 
durant l’etapa alt imperial. L’obtenció de 
productes carnis, centrada fonamental-
ment en l’explotació porcina, també for-
maria part de les produccions documen-
tades, malgrat que no s’ha observat que 
aquesta estigués orientada a una exporta-
ció a gran escala de certes parts, com 
mostren les fonts escrites amb les pernae. 
Almenys en els establiments aquí estudi-
ats. S’ha de destacar, però, que, malgrat 
que s’ha ampliat molt la informació ar-
queològica provinent d’aquesta àrea, la 
recerca sistemàtica és força recent. En 
aquest sentit, volem recordar l’existència 
d’un macellum a la ciutat pirinenca de 
Lugdunum Convenarum, (Saint-Ber-
trand-de-Comminges), on els animals 
eren sacrificats i esquarterats per a la co-
mercialització de la seva carn una vegada 
salada i/o fumada (Guillemin, 1992; 
My, 1993). Excavacions futures seran les 
que permetran documentar si també va 

existir una instal·lació similar a Iulia Li-
vica o en algun altre assentament.

Tenint en compte tot el que s’ha ex-
posat fins ara, considerem que la ramade-
ria va poder ser una de les fonts de recur-
sos més recurrents, estables i segures per a 
les comunitats establertes a la plana cer-
dana, tot i l’ampli ventall de recursos que 
sabem que explotaven de la muntanya, 
com fusta, carbó, pega o metalls (Orengo 
et alii, 2013; Palet et alii, 2014; Olesti, 
2014; Montero et alii, en premsa). Con-
siderem que aquest article és un punt de 
partida a partir del qual s’ha d’anar am-
pliant la mostra per a rebatre o acceptar 
les hipòtesis aquí plantejades.  

Agraïments

Volem expressar els nostres agraïments 
als diferents grups de recerca que treba-
llen en els jaciments de Bolvir, Baltarga i 
Llívia per facilitar-nos sempre la informa-
ció sobre aquests.
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