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En el marc del desenvolupament del 
projecte Prehistòria al Pla de Barcelona, 
entre el Museu d’Història de Barcelona 
i el grup de recerca SAPPO del Depar-
tament de Prehistòria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, s’ha prosseguit 
amb la línia de recerca en arqueologia 
prehistòrica en la qual fa anys que es 
treballa de manera regular. Els treballs 
duts a terme durant el curs 2015-2016 
han permès avançar en els diversos buits 
de coneixement prehistòric del pla de 
Barcelona, principalment en el camp de 
les analítiques i en el reestudi o revisió 
de materials. Cal remarcar, però, que 
el conjunt d’investigadors adscrits al 
projecte aquest any han centrat bona 
part de la seva activitat en la preparació 
de la documentació científica vinculada 
a l’exposició temporal Primers pagesos/
BCN. La gran innovació fa 7.500 anys, que 
ha estat organitzat pel MUHBA i que es 
podrà veure durant la segona meitat de 
l’any 2016. De la mateixa manera s’ha 
col·laborat amb el Servei d’Arqueologia 
de l’Ajuntament de Barcelona en l’estudi 
i anàlisis específiques de les restes arque-
ològiques recuperades en alguns dels 
grans assentaments d’època prehistòrica 
a la ciutat. 
En aquesta breu nota farem menció dels 
treballs vinculats específicament a la línia 
de recerca estable entre el SAPPO i el 
MUHBA, sense referir-nos als que s’han 
fet en els altres marcs de col·laboració.  

TREBALLS 2015- 2016
Al llarg del curs 2015-2016 els treballs 
s’han organitzat entorn de diverses línies 
d’anàlisi i recerca.
En primer lloc, s’ha donat continuïtat 
a les anàlisis dels materials i documents 
arqueològics de la caserna de Sant Pau 
del Camp, especialment en relació amb 
les restes procedents del nivell IV, que 
recordem que són els més arcaics i cor-
responen a l’horitzó neolític antic cardi-
al. Així, s’han efectuat noves datacions 
de C14 sobre llavors carbonitzades i s’ha 
revisat tot el conjunt ceràmic localitzat 
tant en els rebliments de les estructures 
negatives localitzades com en els estrats 
de circulació associats. Complementàri-
ament s’ha revisat tota la documentació 
de les unitats estratigràfiques i unitats 
estructurals, és a dir, s’ha fet l’anàlisi 
detallada de les evidències estructurals 
de les ocupacions més arcaiques. S’ha 

preparat un article específic que exposa 
els nous resultats que completen els 
documents del primer hàbitat sedentari 
de Barcelona i que permeten afinar-ne la 
cronologia amb un sensible envelliment 
que l’equipara a les primeres instal-
lacions del neolític antic cardial del 
nord-est peninsular.
D’aquest mateix assentament i en la 
mateixa línia d’actuació s’han iniciat les 
anàlisis de les restes ictiològiques recupe-
rades en els nivells i estructures d’època 
neolítica antiga (tant cardial com superi-
ors). Aquest estudi l’està portant a terme 
Arturo Morales i Eufràsia Roselló, de la 
Universitat Autònoma de Madrid (UAM), 
i Jordi Nadal, de la Universitat de Barce-
lona (UB). Cal assenyalar que les prime-
res observacions del conjunt permeten 
afirmar la conservació de vèrtebres de 
peixos, entre les quals se n’ha identificat 
una d’anguila (Anguilla anguilla) a més 
d’una punxa d’eriçó (fig. 1).
Cal destacar també els diferents treballs 
acadèmics que en el marc del projecte 
estan en curs de realització. Cal esmentar 
l’estudi, molt avançat, sobre la fauna del 

jaciment del carrer de la  Reina Amalia, 
31, a càrrec de Vanessa Navarrete, sota la 
direcció de la Dra. M. Saña, la tesi docto-
ral de la qual es preveu dipositar a finals 
del present curs (per a un avançament 
dels resultats, vegeu la crònica del núm. 
11 de Quarhis). En una situació de treball 
similar i amb expectatives de finalització 
imminent, també es troba la tesi doctoral 
sobre les estructures de combustió de la 
prehistòria recent efectuat per Joaquín 
Fernàndez Ruiz, que amb la direcció 
d’A. Gómez i M. Molist, inclou un estudi 
detallat de les estructures de combustió 
dels assentaments d’època prehistòrica 
del pla de Barcelona. El títol d’aquesta 
tesi és Las estructuras de combustión en la 
Prehistoria reciente en el nordeste de la Penín-
sula Ibérica. 
S’ha iniciat un nou treball de recerca, 
també com a estudi de tesi doctoral, a 
càrrec d’Adrià Breu, sota la direcció d’A. 
Gómez i M. Molist, que té per objectiu 
l’aproximació a la definició dels usos 
de les ceràmiques d’època neolítica del 
jaciments del pla de Barcelona. Durant 
el curs 2015-2016 s’ha de dur a terme la 

PROjeCTe PRehIsTòRIA  
Al PlA de BARCelONA

MIqUEl MOlISt
ANNA GóMEz BACH
amb la col·laboració d’ADRIà BREU

Figura 1
Detall de la punxa 
d’eriçó del nivell de 
neolític antic cardial 
de la caserna de 
Sant Pau del Camp. 
[Imatge: Jordi 
Nadal]
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primera fase del mateix treball en el jaci-
ment del carrer de la Reina Amàlia, 31. 
El jaciment que acabem d’esmentar, 
al barri del Raval de Barcelona, és un 
exemple extraordinari del moment de 
consolidació de les societats agrícoles i 
ramaderes en el marc del procés d’im-
plantació de l’agricultura i la ramaderia. 
En aquest context la recuperació d’una 
estructura d’hàbitat en forma de fons 
de cabana acompanyat d’una llar de foc 
central ha permès iniciar un programa 
analític centrat en la determinació i 
caracterització dels residus orgànics pre-
servats en el registre arqueològic.
En aquesta direcció, cal assenyalar que 
estudis d’anàlisis de residus orgànics 
tenen com a objectiu principal recuperar 
matèria orgànica conservada a l’interior 
dels vasos ceràmics i identificar l’origen 
dels diversos productes que aquests 
objectes haurien contingut. Mitjançant 
l’anàlisi química d’aquesta matèria orgà-
nica i superant els diversos problemes de 
preservació que es poden presentar, és 
possible establir parcialment la naturale-
sa del contingut dels vasos estudiats. Així 
doncs, aquesta caracterització permet 
preguntar-nos quin tipus d’ús es devia 
fer de la ceràmica en aquest moment de 
consolidació de les primeres societats 
agrícoles i ramaderes. Aquestes dades 
també permeten comparar aquests resul-
tats amb els estudis de fauna del mateix 
jaciment i lligar, de manera directa, la in-
formació cronològica amb la gestió que 
les societats d’aquest moment haurien 
fet del seu medi o entorn més immediat. 
En conseqüència, l’estudi d’anàlisis de 
residus de l’estructura III del jaciment 
del carrer de la Reina Amàlia parteix 
dels objectius següents:
 – Recuperar residus greixosos (lípids) 
de l’interior de les ceràmiques de 
cronologia epicardial (5.000-4.500 cal 
a.n.e.).

 – Avaluar i quantificar la quantitat de 
lípids presents en aquests recipients.

 – Caracteritzar l’origen d’aquests lípids 
i identificar la naturalesa del residu 
(greixos animals, vegetals, etc.).

 – Proposar un ús per als vasos estudi-
ats a partir dels diferents indicadors 
moleculars detectats i al mateix temps 
inferir-ne les pràctiques alimentàries 
d’aquests grups. 

tenint en compte aquests objectius, ha 
estat analitzat un conjunt de 33 peces 
de la UE 59 (algunes de properes a la 
llar i altres de més llunyanes). Aquests 
33 fragments ceràmics corresponen a 
vores de vasos amb gruixos d’entre 7 i 
15 mm i amb diàmetres d’entre 20 i 50 
cm. l’orientació de la vora és majori-
tàriament de tipus obert i també recta 
amb alguns casos de parets tancades. 
les decoracions, presents aproximada-
ment en la meitat de les mostres, estaven 
conformades per aplicacions plàstiques 
en forma de cordons llisos. Pel que fa 
a les atmosferes de cocció, les mostres 
analitzades són principalment reductores 
i mixtes amb alguns escassos casos de 
vasos de cocció oxidant. Finalment, és 
important destacar que una majoria dels 
fragments presenta concrecions calcàries 
adherides a la superfície interna dels 
vasos estudiats, fet que podria haver 
ajudat a mantenir els residus d’ús dins el 
recipient ceràmic.
l’extracció de mostres per a anàlisi de 
residus s’ha fet obtenint 1 g de material 
ceràmic de la cara interna dels vasos. la 
zona superficial, que presenta una pro-
babilitat més alta de contaminació, no ha 
estat analitzada.
Pel que fa a la preparació de la mostra 
per a cromatografia de gasos, s’ha seguit 
la tècnica descrita per Correa (Ascencio 
i Evershed, 2014)1. És a dir, la mostra 
s’ha dissolt en 4 ml de metanol i aquesta 
barreja s’ha sotmès a ultrasons durant 15 
minuts i s’ha acidificat amb 0,8 ml d’àcid 
sulfúric concentrat. Aquest preparat s’ha 
escalfat a 70 ºC durant 4 hores, i, un cop 
refredats els lípids, s’han extret amb 3 ml 

de n-hexà tres vegades. El resultant s’ha 
concentrat i 10 μg de n-tetratriacontà 
s’han afegit com a estàndard intern. les 
mostres han estat analitzades amb un 
cromatògraf de gasos (GC) 7890A i un 
espectròmetre de masses (MS) 5975C 
amb un detector de triple eix i ionització 
electrònica, tots dos d’Agilient techno-
logies. l’injector, en mode splitless, s’ha 
mantingut a 300º. la temperatura del 
forn del cromatògraf s’ha programat 
a 50º durant els primers dos minuts i 
després s’ha incrementat 10º/minut fins 
a un màxim de 350, moment en el qual 
la temperatura s’ha mantingut estable 
durant els restants 10 minuts de l’anàli-
si. Els cromatogrames resultants s’han 
quantificat utilitzant l’àrea del pic de 
l’estàndard intern, i els compostos eluïts 
s’han caracteritzat d’acord amb la del 
seu espectre de masses amb la base de 
dades de referència NISt 2.0 (fig. 2).
l’estudi ha assolit els objectius propo-
sats, ja que més d’un 60% dels vasos 
analitzats presentaven una quantitat 
significativa de residus (lípids). Un cop 
quantificada l’abundància de greixos en 
cada ceràmica sembla que aquelles amb 
més presència de residus es trobarien 
al voltant d’on anteriorment hi hauria 
hagut una llar de foc (estructura de 
combustió que ja estaria amortitzada en 
el nivell de la UE estudiada).
la caracterització dels residus ha permès 
detectar greixos principalment ani-
mals entre els quals també es trobarien 
productes làctics. Cal destacar també 
la detecció d’indicadors moleculars de 
combustió, que apunten que tals greixos 
haurien estat processats amb foc. Unint 
aquests indicis a les grans dimensions 
dels vasos analitzats es pot concloure, 
doncs, que disposem de signes clars que 
apunten que al jaciment de Reina Amà-
lia s’hi devia fer una cuina enfocada a 
grups grans de persones. Aquesta podria 
haver estat tant una operació quotidiana 
de cuinar una vegada per a tot el grup, 
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1. M. CORREA-ASCENCIO, R. P. EVERSHED. 2014. “High throughput screening of organic residues in archaeological potsherds using direct acidified methanol extrac-
tion”, Analytical Methods 6, 1330–40.
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o bé un esdeveniment més esporàdic 
en moments assenyalats. l’obtenció 
d’aquests resultats motiva a continuar 
aprofundint en l’ús dels vasos ceràmics 
del jaciment de Reina Amàlia, i en poste-
riors estudis s’analitzaran els materials en 
contacte directe amb el fogar central del 
fons de cabana.
Agraïm la col·laboració de Javier 
González i Karin Harzbecher per 
haver-nos facilitat l’accés als materials 
d’aquests assentaments i per la seva aju-
da en les diverses etapes de la recerca.
En l’àmbit de la gestió i difusió dels re-
sultats s’han presentat o està previst que 
es presentin resultats parcials a diversos 
congressos i jornades que es detallen a 
continuació.

Participació en reunions 

internacionals o nacionals 
Presentació d’una comunicació al 
congrés Cronometrías para la Historia 
de la Península Ibérica, que se celebra 
a Barcelona del 17 al 19 d’octubre de 
2016, a càrrec de J. González, A. Breu, 
A. Gómez i M. Molist: “Aproximación a 
la temporalidad de procesos de uso y de 
amortización en estructuras de hábitat 
de época neolítica: estudio del caso de 
Reina Amalia, 31 (Barcelona)”.
Presentació d’una comunicació al VI 
Congreso del Neolítico en la Península 

Ibérica, que se celebra a Granada del 
22 al 25 juny de 2016, a càrrec d’A. 
Gómez, S. Arroyo,  A. Bordas, A. Breu, J. 
González, A. Velasco i M. Molist: “la se-
cuencia neolítica del ‘Pla de Barcelona’: 
una visión diacrónica de las ocupaciones 
a nivel temporal y espacial”.

Treball final de grau
En el curs 2014-2015 es va defensar un 
treball final de grau titulat Evidències de 
la gestió de l’aigua del neolític a l’edat del 
bronze a Catalunya. Enrique Galián, autor 
del treball, hi ha tractat les estructures 
lligades a la gestió hídrica en els assenta-
ments prehistòrics del pla de Barcelona, 
més concretament dels jaciments de 
carrer d’Espalter, 1, i de la caserna de 
Sant Pau del Camp.
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Figura 2 
Imatge del procés de tractament analític 
de les ceràmiques del jaciment del carrer 
de la Reina Amàlia, 31, al laboratori de la 
Universitat de Bradford. 
[Imatge: Adrià Breu]
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