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Trobades restes dels primers 
humans del neolític a Vallirana

2015, i els resultats s’han publicat al 
Journal of Field Archaeology. “La 
singularitat d’aquest jaciment és 
que hi han trobat restes humanes 
amb els seus objectes domèstics”, 
va afirmar ahir a Efe la investigado-
ra del departament de paleontolo-
gia de la UCM i del Centre Mixt 
UCM-ISCIII d’Evolució i Compor-
tament Humans, Montserrat Sanz, 
que va explicar que “això permet 
relacionar la cultura material amb 
unes pràctiques ramaderes 
d’aquesta població”. 
 
Restes humanes, animals i eines 
Els arqueòlegs han identificat 98 os-
sos humans que corresponen a un 
mínim de sis individus de diferents 
edats, des dels 3 fins als 35 anys, i 
d’almenys dues dones, segons el co-
municat. Entre ells han aconseguit 
identificar dos adults (de 25 a 35 
anys), un adolescent (de 12 a 13) i 
tres nens (de 9 anys, 5 i menys de 3), 
a través de restes de cranis, dents, 
costelles, cintures pèlviques i ossos 
de mans i peus. “És rellevant que en 
menys de dos metres quadrats hà-
gim trobat tanta quantitat de restes 
humanes”, va destacar Sanz, mal-
grat que no hi hagin descobert cap 
esquelet articulat. 

Al costat de les restes humanes 
van aparèixer també vestigis d’ani-
mals –sobretot cabres i ovelles– i 
ornaments, així com eines de pedra 
de sílex i vidre de roca i fragments 
de ceràmica “dels més antics docu-
mentats a la península Ibèrica”. 

Aquest descobriment “ofereix 
noves dades sobre com eren els 
ritus d’enterrament dels cadà-
vers”, i es tracta de “la primera 
evidència d’inhumacions col·lec-
tives”, segons la nota de l’Oficina 
de Transferència de Resultats 
d’Investigació de la UCM. “Ob-
servem que les pràctiques fune-
ràries són molt heterogènies”, va 
assegurar Sanz, tot i que la inves-
tigadora va indicar que “sembla 
que el més freqüent és trobar les 
restes no articulades al costat 
dels seus objectes domèstics”, 
motiu pel qual considera que 
“potser dipositaven els cossos 
sense enterrar en cavitats o eren 
enterraments remoguts”. 

L’arqueòloga de la UCM va 
qualificar l’excavació per poder 
arribar a les restes neolítiques 
de “molt complicada” pels dife-
rents usos que ha tingut la cova 
al llarg dels segles: com a plan-
ter, com a mina de calcita o com 
a zona de cultiu de xampinyons, 
entre d’altres. 

El projecte que ha dut a terme 
el Seminari d’Estudis i Recer-
ques Prehistòriques de la UB i en 
què ha participat la UCM ha es-
tat dirigit, juntament amb Sanz, 
per Joan Daura (Universitat de 
Lisboa) i els investigadors Xavi-
er Oms, Mireia Pedro i Pablo 
Martínez. L’antropòloga Susana 
Mendiela (Universitat de Múr-
cia) s’ha encarregat de l’estudi de 
les restes humanes.e

Es tracta de la primera evidència d’inhumacions col·lectives

Vista dels treballs que els arqueòlegs han fet a la Cova Bonica, a Vallirana, que han permès trobar les 
restes humanes del neolític. M. SANZ I J. DAURA

RECERCA

Una excavació de la Universitat de 
Barcelona (UB) en què també par-
ticipa la Universitat Complutense 
de Madrid (UCM) ha descobert 
restes dels primers pobladors de la 
península Ibèrica a Cova Bonica 
(Vallirana), al Baix Llobregat. Les 
restes pertanyen a sis individus, els 
seus objectes i animals, i han servit 
per establir que els primers rama-
ders i agricultors van arribar a la 
Península fa 7.400 anys. A l’Estat 
són molt escassos els jaciments 
dels inicis de l’agricultura i la ra-
maderia. Per ara, segons van infor-
mar ahir els investigadors, aques-
tes restes són de les més antigues 
corresponents al neolític que s’han 
trobat a la península Ibèrica, en un 
període que va marcar el pas de les 
societats nòmades i caçadores a les 
sedentàries.  

La descoberta ha aportat també 
detalls sobre la vida quotidiana 
d’aquests homínids. A partir d’un 
estudi previ sobre l’ADN de la dent 
d’una de les “dones del neolític”, els 
investigadors han confirmat dades 
que ja coneixien d’altres investiga-
cions, com ara que eren “intole-
rants a la lactosa, tenien la pell cla-
ra, els ulls marrons i els cabells fos-
cos”. Segons va informar la Univer-
sitat Complutense en un 
comunicat, els treballs es van des-
envolupar entre els anys 2008 i 
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