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El conjunt estudiat esta format per seixanta-tres frag-
ments de fusta carbonitzada (taula 1) i cent quinze restes
carpològiques (taula 2). Les restes procedeixen de dife-
rents unitats estratigràfiques (UE) del jaciment de les
Drassanes Reials. Les llavors van ser recuperades a la
UE 1382 i la UE 3412. Els fragments de fusta carbonit -
zada procedeixen de les UE 1392, UE 1396, UE 3321,
UE 3351, UE 3337 i UE 3412. L’estudi d’aquestes restes
ha tingut per objectiu determinar les espècies vegetals
utilitzades en el ritual funerari. Es presenten a continua-
ció els resultats de l’estudi antracològic i carpològic.

Les restes antracològiques
Les restes de fustes carbonitzades de contextos arqueolò-
gics generalment són residus dels combustibles utilitzats
en diverses activitats (domèstiques, rituals, artesanes),
però també poden ser resultat de la combustió acciden-
tal o  intencional de mobiliari, objectes o estructures
constructives. Els contextos d’aparició són els que perme-
ten determinar l’origen de les restes i per tant les seves
possibilitats interpretatives. Les restes de fusta carbonitza-
da de les Drassanes procedeixen d’un context ritual i
poden correspondre tant als residus dels combustibles
emprats en els rituals d’incineració com d’objectes de
fusta implicats en ritual destruïts pel foc.
La morfologia de les fustes carbonitzades pot permetre
determinar, en alguns casos, la possible funció que tin-
gueren les fustes i els objectes dels quals procedien. Així,
els objectius de l’anàlisi de les fustes carbonitzades ha
estat doble:
– Determinar les espècies emprades i extreure’n infor-

mació sobre les característiques de la àrees de captació.
– Determinar les característiques de les fustes emprades a

partir de la morfologia de les restes.

MÈTODES

La determinació de les restes de fusta carbonitzada par-
teix de l’observació dels trets microanatòmics en els
plans transversal, tangencial i radial. Les mostres es pre-

paren mitjançant fractura manual de les restes i s’obser-
ven amb un microscopi òptic de llum reflectida equipat
amb objectius que permeten 40, 100, 200 i 500 augments.
Les restes són comparades amb bibliografia especialitza-
da (Schweingruber, 1990) i amb la col·lecció de referèn-
cia de fustes actuals del Laboratori d’Arqueobotànica de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
La part anatòmica representada ha estat identificada a
partir de la morfologia de les restes, la presència d’escor-
ça i la curvatura del anells quan aquests estaven presents
(Marguerie i Hunot, 2007).  En el cas de troncs i bran-
ques de gran mida els anells anuals de creixement pre-
senten generalment curvatura feble, mentre que les
branques i tronquets presenten curvatura forta.

MATERIAL ESTUDIAT I RESULTATS

Han estat estudiats seixanta-tres fragments de fusta car-
bonitzada procedents de sis unitats estratigràfiques.
L’estudi ha permès determinar el consum/ús de dos
tàxons únicament: alzina/garric (Quercus sp. esclero -
fil·le) i roure (Quercus sp. caducifoli). Les restes presenta-
ven en alguns casos una morfologia molt ben conservada
que ha permès determinar que la fusta emprada proce-
deix de branques de petit calibre que encara conservaven
l’escorça. Respecte a les restes més fragmentades, la cur-
vatura dels anells de creixement només ha pogut ser
observada en els fragments de roure, ja que Quercus sp.
esclerofil·le no fa anells de creixement. Els fragments de
roure presentaven una curvatura feble, cosa que permet
afirmar que es tracta de restes de fusta d’un tronc o bran-
ca grossa. A la taula 1 es presenten els resultats obtinguts
a partir de l’anàlisi anatòmica de les restes. En moltes de
les UE les restes corresponen a un únic individu. En les
altres UE les restes procedeixen de diferents individus,
com ho corrobora el fet que ha estat identificat més d’un
taxó a la mateixa UE, que és el cas de la UE 1396. En cap
de les restes s’ha observat traces de manufactura.
Les característiques anatòmiques i les propietats de les
espècies determinades es detallen a continuació.
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Quercus sp. esclerofil·le (alzina, garric)

Anatomia
Pla transversal: els Quercus esclerofil·les poden diferen-
ciar-se dels caducifolis perquè presenten porositat difusa,
amb vasos solitaris i disposats radialment. Tenen en comú
amb els altres Quercus els radis uniseriats i multiseriats i
les perforacions simples. No obstant això, no podem dife-
renciar, a partir dels trets anatòmics, entre l’espècie arbò-
ria, (Quercus ilex, alzina) i l’arbustiva, (Quercus coccifera,
garric).
Pla longitudinal tangencial: radis uniseriats i multiseriats.
Pla longitudinal radial: radis homogenis, vasos amb per-
foracions simples.

Ecologia
Arbre de fulla persistent, l’alzinar és el bosc característic
del paisatge mediterrani; es desenvolupa principalment a
la terra baixa.

Propietats de la fusta
Fusta molt dura i de densitat molt alta, s’utilitza en torne-
ria i fusteria, també per obtenir carbó. La seva fusta és
molt preuada com a llenya.

Quercus sp. caducifoli (roure)
Des del punt de vista anatòmic, el gènere Quercus permet
la diferenciació entre les espècies caducifòlies (roures) i
les perennifòlies (alzines); això no obstant, les diferents
espècies de cadascun d’aquests subgèneres són molt sem-
blants anatòmicament.

Anatomia
Pla transversal: fusta porosa, els vasos del lleny inicial són
de gran mida, decreixen de mida de manera brusca i pre-
nen una disposició flamejada al lleny final. Els vasos grans
presenten tilosi. Els radis són uniseriats i multiseriats.
Parènquima apotraqueal, disposat en el lleny final en file-
res tangencials uniseriades.
Pla longitudinal tangencial: radis uniseriats i multiseriats.
Pla longitudinal radial: radis homogenis, vasos amb per-
foracions simples.

Ecologia
Arbre de fulla caduca, conforma els boscos típics de la
muntanya mitjana. Creix també a les fondalades i obagu-
es de la terra baixa mediterrània.

Propietats de la fusta
La fusta del roure és molt dura i molt densa, i resisteix bé
la immersió. És una fusta preuada com a llenya.

QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 11 (2015), pp. 16-64

Taula 1
Resultat de l’anàlisi
de les restes de
fusta de Drassanes. 

UE Número Taxó Traces Nombre Part anatòmica

referència manufactura de restes

1392 161 Quercus sp esclerofil·le No 1 Tronquet

162 Quercus sp esclerofil·le No 1 Tronquet

1396 Quercus sp esclerofil·le No 23 Tronquet

Quercus sp caducifoli No 27 Fragment de tronc

3321 Quercus sp esclerofil·le No 1 No determinada

3337 20 Quercus sp esclerofil·le No 1 No determinada

1 Quercus sp esclerofil·le No 1 No determinada

3351 29/T24 Quercus sp esclerofil·le No 1 Branca amb escorça

3412 3/T26 Quercus sp esclerofil·le No 1 Branca

12 Quercus sp esclerofil·le No 1 Branca gran

13 Quercus sp esclerofil·le No 1 No determinada

15 Quercus sp esclerofil·le No 1 No determinada

16 Quercus sp esclerofil·le No 1 No determinada

21 Quercus sp esclerofil·le No 1 Branca gran

22 Quercus sp esclerofil·le No 1 Branca

Total fragments 63

01_2 Annex 2_.  19/06/15  19:12  Página 60



61quarhisANNEX 2
ESTUDI ARQUEOBOTÀNIC DE LA NECRÒPOLIS 
DE LES DRASSANES REIALS 

RAQUEL PIQUÉ I HUERTA
MARC FERRÉ I TRÍAS

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

Els dos tàxons identificats són característics dels alzinars
i formacions forestals mixtes que creixen a les obagues i
fondalades de la terra baixa mediterrània. La presència
de roures i alzines indica que les fustes podrien haver
estat  talades/recol·lectades en els boscos mixtos que de -
vien prosperar en diferents indrets dels turons que envol-
ten Barcelona. Les seves àrees de procedència po drien
ser Collserola o la serra de Marina. Els registres pol·línics
del nord del Pla de Barcelona confirmen la presència
d’un bosc mixt d’alzines i roures en època romana, entre
50 cal aC i 200 cal dC, que devien ocupar amplis sectors
(Riera, 19941, 2005). Aquestes dues espècies devien estar
disponibles en les proximitats del jaciment, i així sembla
que ho confirmen les dades pol·líniques del jaciment
situat a la plaça de la Vila de Madrid, on el registre pol·lí -
nic de mostres datades al segle IV dC ha  evidenciat un
paisatge vegetal constituït per pins, alzines, garrics, rou-

res, ullastres, brucs, avellaners i estepes (Beltrán de Here -
dia et alii, 2007). L’ús de roures i alzines està ben docu-
mentat per al període romà en comarques properes com
el Vallès Occidental. Al jaciment de Can Feu (Sant Quir -
ze del Vallès) (Piqué, Ros, Olesti, 2000), per exemple,
foren els principals combustibles emprats. Per tant, po -
dem plantejar que les fustes determinades a les Dras sa nes
Reials tenien un origen local.
Entre les restes d’alzina/garric abunden els tronquets i
branques, alguns dels quals encara conservaven l’escorça,
i no s’hi han observat traces de manufactura. Es tracta de
branques de calibre petit (menys de 5 cm) que podrien
for mar part del combustible utilitzat en els rituals practi-
cats en el jaciment. Moltes de les branques presentaven
esquerdes radials, que es produeixen generalment quan
la fusta conserva encara molta humitat, i com a mínim en
un cas conservava l’escorça. Les característiques observa-
des en les restes d’alzina/garric permeten plantejar un ús

1. Riera, S. 1994. Evolució del paisatge vegetal holocè al pla de Barcelona, a partir de les dades pol·líniques. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. http://
hdl.handle.net/2445/42642.
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Taula 2
Resultats de
l’anàlisi
carpològica.

UE Referència Tipus de resta Nombre de restes

1382 5 fragment closca Juglans regia L. 3

1382 15 fragments closca Prunus persica (L.) 2

1382 17 Llavor Prunus persica (L.) 1

1382 18 fragments closca Juglans regia L. 17

1382 21 fragments closca Juglans regia L. 9

1382 22 Llavor Prunus persica (L.) 1

1382 26 fragments closca Juglans regia L. 16

1382 38 fragments closca Juglans regia L. 2

1382 39 fragments closca Pinus pinea L., 6

1382 54 fragments closca Prunus persica (L.) 2

1382 55 fragments closca Prunus persica (L.) 4

1382 fragments de llavor Prunus persica (L.) 2

1382 61 fragments closca Juglans regia L. 7

1382 63 fragments closca Pinus pinea L. 2

1382 64 fragments closca Pinus pinea L. 4

1382 65 fragments closca Prunus persica (L.) 14

1382 fragments closca Pinus pinea L. 1

1382 66 fragments d closca Juglans regia L. 3

1382 fragments closca Pinus pinea L. 3

3412 8 fragments closca Juglans regia L. 16

Total restes 115
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2. Rovira, N. 2007. Agricultura y gestión de los recursos vegetales en el sureste de la península Ibérica durante la Prehistoria reciente. Tesis doctoral. Universitat Pompeu
Fabra. http://www.tdx.cat/handle/10803/7468.
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oportunista d’aquesta fusta sense que s’hagin assecat ade-
quadament les fustes abans de ser utilitzades ni se n’hagi
extret l’escorça.

Les restes carpològiques
Les restes carpològiques estudiades procedeixen de dues
unitats estratigràfiques. L’objectiu de l’estudi ha estat
determinar les espècies presents en el conjunt.

MÈTODES

La identificació taxonòmica de les restes carpològiques
s’ha fet a partir de criteris morfomètrics i de les caracte-
rístiques de la superfície de les granes. A aquest efecte
s’han utilitzat diversos atles de determinació per a les
plantes silvestres (per exemple Cappers et alii, 2006) i
guies d’identificació (Jacomet, 2006). També s’ha fet ús
de bibliografia especialitzada (Alonso, 1999; Rovira,
20072). Així mateix s’ha consultat la col·lecció de referèn-
cia de llavors actuals del Laboratori d’Arqueobotànica de
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

RESULTATS

S’han identificat un total de tres tàxons. Els tres pertany-
en a un sol grup: arbres fruiters (n: 3), entre els quals dos
són potencialment cultivables: la noguera (Juglans regia
L.) i el presseguer (Prunus persica [L.]). El tercer és el pi
pinyoner (Pinus pinea L.). A continuació es descriuen les
principals característiques dels tàxons identificats.

Juglandàcies. Juglans regia L., nou. 
Arbre caducifoli que pot assolir altures de fins a 20 m i el
seu tronc pot arribar a diàmetres d’entre 3 i 4 m.
Posseeix un tronc fort i recte d’escorça grisenca, gruixu-
da i més o menys llisa. A partir de les flors femenines
fecundades evoluciona el fruit, amb un mesocarpi carnós
que s’acaba secant i deixa descobert l’endocarpi d’os,
conegut com a nou i que cobreix la llavor. Es considera
que és una espècie introduïda des del sud-est d’Europa i
l‘oest d’Àsia, exportada a la antiga Grècia procedent de

Pèrsia. No obstant això, també s’ha proposat l’existència
de relictes terciaris a la Península Ibèrica (García Antón
et alii, 1990).

Rosàcies. Prunus persica (L.), préssec (fig. 1).
Originari de la regió de Xina, és un petit arbre caducifo-
li que pot arribar a 6 m d’altura, tot i que de vegades no
passa de la talla arbustiva. 
El fruit és una drupa de gran mida, amb una epidermis
prima, un mesocarpi carnós i un endocarpi d’os que
conté la llavor. 
Es tracta d’un fruiter de zones temperades, ja que no és
gaire resistent al fred (no suporta temperatures mínimes
entorn a -20 °C).

Pinàcies. Pinus pinea L., pinyó (fig. 2).
És un arbre d’entre 10 i 25 m d’altura, amb branques que
es disposen de forma horitzontal o ascendent i que
donen a l’arbre una característica copa en forma de para-
sol quan és adult. 
El pi pinyoner (Pinus pinea) creix principalment formant
masses compactes en sòls àcids. Les seves masses es tro-
ben en el pisos termomediterranis de bioclima subhumit,
caracteritzat per estius secs i calorosos i hiverns suaus i
plujosos. 

Figura 1
Imatge de la part
interior de
l’endocarp de
Prunus persica (L.) 
(UE 1382 075/10.
Núm. 17). 

01_2 Annex 2_.  19/06/15  19:12  Página 62



63quarhisANNEX 2
ESTUDI ARQUEOBOTÀNIC DE LA NECRÒPOLIS 
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DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

El conjunt es caracteritza per la presència exclusiva de
fruits. Entre aquests el presseguer és un arbre no autòc-
ton que es cultiva a l’àrea mediterrània per obtenir-ne
fruits comestibles. Es considera que grecs i romans foren
els responsables de la introducció dels fruits cultivats a la
regió. Com a conseqüència de les seves polítiques colo-
nialistes i imperialistes, grecs i romans van introduir a la
Península Ibèrica nombroses espècies que valoraven eco-
nòmicament, algunes de les quals van passar a formar
part dels paisatges peninsulars. El presseguer també s’ha
documentat en altres jaciments romans de la Península
Ibèrica com el port d’Oiasso i el jaciment dels carrers
Santiago i Tadeo Murgia al País Basc (Peña-Chocarro y
Zapata-Peña, 1996, 1997; Peña-Chocarro y Zapata-Peña,
2005) i també el derelicte de la cala Culip a Catalunya
(Buxó, 1989).
El noguer és també una espècie probablement introdu-
ïda si bé naturalitzada a molts indrets de la península. La
presència de fruits de noguer també ha estat identificada
al jaciment del carrer de la Foneria de Barcelona, amb
una cronologia del segle VI dC (Ravotto, 2014) i al port
d’Oiasso al País Basc (Peña-Chocarro y Zapata-Peña,
2005). Finalment el pi pinyoner podria haver prosperat a
la comarca, on actualment creix a diferents localitza-

cions. Les evidències arqueobotàniques d’aquesta espè-
cie són més aviat escasses, tot i que les restes carpològi-
ques han estat identificades també al jaciment de la plaça
de la Vila de Madrid (Beltrán de Heredia, 2007).
La presència de presseguer, i potser també del noguer,
pot ser considerada com a indicadora d’una activitat d’ar-
boricultura a l’època.

Conclusions
El conjunt de restes carbonitzades de la necròpolis de les
Drassanes permet plantejar l’ús de combustibles locals en
els rituals funeraris. Roure i alzina/garric han estat els
únics tàxons identificats. Ambdós tàxons devien créixer
en l’entorn proper. En canvi, les restes carpològiques
mostren la presència de fruites produïdes mitjançant el
cultiu o recol·lectades en l’entorn. Préssec i noguer són
espècies introduïdes i indiquen la pràctica de l’arboricul-
tura en aquest període.
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