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INTRODUCCIÓ

A inicis dels anys vuitanta, amb motiu de la realitza-
ció del primer inventari general del patrimoni arque-
ològic d’Andorra, es va documentar al paratge 
conegut com la Feixa del Moro, un sepulcre en cista 
que, per les seves característiques arquitectòniques 
i els materials recuperats a l’interior, s’adscrivia al 
neolític mitjà, també conegut com la cultura dels 
sepulcres de fossa (Bosch Gimpera 1919). Les inter-
vencions posteriors realitzades en aquesta zona de 
muntanya van posar al descobert diverses estructu-
res d’hàbitat i de producció, així com dues noves 
sepultures en cista.
La magnitud de la troballa i l’aposta que va fer el 
director de les intervencions per impulsar anàlisis 

innovadores varen fer d’aquest jaciment arqueològic 
un dels referents més importants del neolític del 
nord-est peninsular vigent encara en l’actualitat. 
Trenta anys després, un equip pluridisciplinari, en el 
marc de diferents projectes d’investigació (HAR2011-
23149, HAR2015-67323-C2-1/2-P, HAR2016-
75201-P), ha analitzat i revisat nombrosos enterra-
ments entre els quals es troba el jaciment de la Feixa 
del Moro.
Amb aquest article, els integrants de l’estudi s’han 
proposat revisar i actualitzar tota la informació exis-
tent de la Feixa del Moro per garantir la coherència i 
el rigor d’aquestes dades en estudis futurs. Alhora 
es donen a conèixer els resultats de les darreres 
anàlisis realitzades per engrescar els investigadors a 
promoure nous estudis que ajudin a entendre les 
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societats neolítiques. Així doncs, l’article té els 
objectius següents:
1. Revisar tota la informació existent.
2. Actualitzar les dades.
3. Presentar els nous resultats.

SITUACIÓ

El jaciment neolític de la Feixa del Moro s’ubica a les 
valls meridionals del Principat d’Andorra, al marge 
esquerre del riu Gran Valira. Més concretament, es 
localitza al vessant est de la Roca de Pimes, a 1.335 
metres d’altitud i a 455 metres sobre el fons de vall 
(fig. 1). Actualment algunes de les restes arqueològi-
ques estan reubicades en un terreny privat circum-
dat per cases dins el poble de Juberri, parròquia de 
Sant Julià de Lòria, a les coordenades X:530527,4 
metres i Y:3015945,6 metres (EPSG: 27573). L’indret 
original del jaciment se situava uns deu metres més 
al nord, en una zona de cultius en feixa. 

HISTÒRIA DEL JACIMENT

La història del jaciment arqueològic de la Feixa del 
Moro està directament relacionada amb les seves 
estructures sepulcrals. De fet, la primera menció biblio-
gràfica de què hi ha constància sobre el jaciment de la 
Feixa del Moro data de 1984, a la tesi de llicenciatura 
de l’arqueòleg Xavier Llovera. S’hi descriu l’única 
estructura visible de tot el jaciment, la cista 1 (Llovera 
1984, 59). No obstant això, aquesta devia ser popular-
ment coneguda d’antic, ja que el topònim del paratge 
fa referència el terme moro, amb el qual tradicionalment 
s’han designat determinades construccions en pedra. 

Segons va afirmar l’antic propietari dels terrenys, ja 
l’any 1954 ell mateix havia accedit a l’interior de la 
sepultura per un dels seus extrems (Canturri/Llovera 
1985, 33). Probablement, la tomba havia estat par-
cialment desenterrada i destapada en algun moment 
anterior, potser quan es va adequar la zona per al 
cultiu amb la construcció de feixes. En tot cas, l’es-
tructura era coneguda pels vilatans, fins al punt que 
era fins i tot un espai de joc per a la canalla del 
poble. Alguns infants, segons la documentació con-
sultada, asseguraven haver extret de l’interior del 
sepulcre un petit recipient de ceràmica d’uns deu o 
dotze centímetres d’alçada (Canturri/Llovera 1986, 
385).
A partir de 1960, el paratge va ser progressivament 
abandonat, atès el retrocés dels cultius, amb el con-
seqüent oblit de l’estructura sepulcral. Posteriorment, 
el 1978, la tomba va ser objecte d’una excavació 
furtiva per part de dos persones de la Seu d’Urgell i 
Andorra la Vella, que en van sostreure vuit destrals 
votives (Llovera 1986a, 15). No serà fins a inicis dels 
anys vuitanta que Pere Canturri redescobreix oficial-
ment el jaciment i el denomina amb el topònim 
popular del paratge.
La darrera setmana de novembre de 1983, amb 
motiu de la realització del primer inventari general 
sobre el patrimoni arqueològic d’Andorra, l’antic 
Servei d’Investigacions Arqueològiques de Patrimoni 
Artístic Nacional va dur-hi a terme una intervenció 
precoç. Aquesta intervenció va suposar la descrip-
ció morfològica de la cista 1 i el seu registre fotogrà-
fic, així com el garbellat del sediment extret pels 
espoliadors i la realització d’un petit sondeig a l’inte-
rior de la cambra (Llovera 1986a, 19), actuacions 
que van permetre recuperar algunes restes mobles.
La sepultura estava ubicada dins una propietat par-

Fig. 1. Mapes de situació. 1: localització geogràfica del Principat d’Andorra; 2: situació del jaciment de la Feixa del Moro 

dins del Principat d’Andorra.
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cialment urbanitzada anys enrere amb la construc-
ció d’un xalet a l’extrem septentrional. Posteriorment, 
noves intervencions urbanístiques en aquell terreny 
van impulsar que l’agost de 1984, de forma preven-
tiva, es realitzés una rasa perpendicular al talús, 
denominada cala 1, que comprenia la totalitat de la 
cista 1 amb l’objectiu de desenterrar-la i alhora 
caracteritzar-ne l’estratigrafia. Durant aquest procés 
és va localitzar, pròxim a la capçalera del sepulcre, 
el que es va determinar inicialment com una estruc-
tura de combustió (Llovera 1984, 66). Això va provo-
car que s’ampliés la rasa amb un nou sondeig, la 
cala 2.
Els mesos de febrer i març de 1985, amb motiu del 
seguiment de les obres de construcció d’una pisci-
na annexa al xalet, es va detectar una nova sepultu-
ra. Segons el diari de camp, a l’indret on s’ubica 
actualment la caseta que acull la maquinària per a 
dita instal·lació, l’excavadora va arrencar les lloses 
de l’extrem inferior de la cista 2. Per aquest motiu es 
va decidir excavar el jaciment en extensió (Llovera 
1986a, 16) i implementar una quadrícula a partir dels 
límits establerts per a les cales 1 i 2. 
Aquesta campanya, que va prosseguir durant els 
mesos de juliol i agost del mateix any, va permetre 
documentar dues noves sepultures, un mur de 
pedra, diversos fogars i cubetes i forats de pal que 
s’estenien en una superfície d’uns 65 metres qua-
drats (Llovera 1986a, 18). El jaciment ocupava dues 
de les tres parcel·les en què el propietari havia dividit 
el terreny. La primera, la més septentrional, contenia 
el xalet i la piscina on antigament hi havia les cistes 
1 i 2. 
Per la importància de les troballes, el propietari va 
acceptar conservar les tombes, però desplaçant-les. 
En aquest sentit, es van desmuntar les cistes 1 i 2, 
que van ser reconstruïdes simètricament al sud, a la 
parcel·la adjacent, on hi havia la cista 3. Aquests 
terrenys, juntament amb la parcel·la més meridional, 
eren verges i posteriorment van ser segregats i 
venuts per construir-hi un nou xalet a l’extrem sud i 
enjardinar l’espai on encara es conserven les tom-
bes.
Basant-nos en la documentació dipositada a 
Patrimoni Cultural d’Andorra, l’última intervenció 
data de 1987, moment en què es va fer un segui-
ment arqueològic amb motiu de l’enjardinament del 
terreny. La remoció de la terra va permetre detectar 
una nova estructura indeterminada, situada a l’oest 
de la cista 3, que no va ser excavada, encara que 
se’n va senyalitzar l’emplaçament amb un clau roig. 
Malauradament avui ja no és visible. 
A partir d’aquests treballs es van publicar nou arti-
cles que donaven a conèixer els resultats de les 
intervencions arqueològiques efectuades (Canturri/
Llovera 1985, 1986; Llovera 1986a, 1986b, 1991, 

1992; Llovera/Canturri 1988) i l’anàlisi antropològica 
(Vives 1987). El 2008, la Feixa del Moro apareix cita-
da en la tesi doctoral de Josep Castany, juntament 
amb documents gràfics inèdits (Castany 2009). 
Posteriorment, el 2012 es publicà un estudi sobre 
les destrals polides exhumades de les sepultures 
(Vaquer et al. 2012). Des d’aleshores no s’havia 
publicat cap altre article i totes les mencions poste-
riors eren referències als treballs esmentats (Llovera/
Martín 1994). 
No és fins l’any 2011 que un equip d’investigació 
pluridisciplinari del Departament d’Antropologia i 
Arqueologia de l’Institut Milà i Fontanals, adscrit al 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (IMF-
CSIC), dins el projecte “Aproximación a las primeras 
comunidades neolíticas del noreste peninsular a 
través de sus prácticas funerarias”, decideix iniciar 
una revisió exhaustiva de les dades de la Feixa del 
Moro. De la recerca en van sorgir dos nous articles, 
un centrat en l’examen de tota la documentació 
existent i dels aixovars (Remolins et al. 2016a), i un 
altre, amb noves datacions de 14C i anàlisis d’isòtops 
(Remolins et al. 2016b).
Les restes arqueològiques exhumades al jaciment 
de la Feixa del Moro també han sigut objecte central 
d’exposicions temporals amb els catàlegs correspo-
nents. La primera tractava sobre l’arqueologia 
andorrana i feia especial èmfasi en els jaciments 
prehistòrics (Llovera/Colomer 1989), una altra explo-
rava el tema dels aixovars i els ornaments de varis-
cita (Llovera/Bertrán 1991). Més recentment, es va 
fer una exposició diacrònica sobre la història d’An-
dorra, on no van faltar alguns dels materials exhu-
mats (Yáñez/Maese 2009).

REVISIÓ DE LES DADES

Tres decennis després de la darrera intervenció al 
jaciment de la Feixa del Moro, la confrontació de 
totes les fonts escrites i arqueològiques ha revelat 
contradiccions i problemes pel que fa a la descripció 
de les estructures, al registre de les dades, a la con-
servació del material exhumat, etc. Davant d’aques-
ta situació s’ha revisat tota la informació existent per 
establir quines són les dades fiables, detectar els 
errors, actualitzar la informació i explicar les confusi-
ons.
El coneixement del jaciment de la Feixa del Moro 
prové d’una alternança d’antigues intervencions 
d’urgència i preventives, realitzades en paral·lel a 
unes obres d’urbanització. Això va provocar que els 
treballs d’exhumació no fossin ni sistemàtics ni 
extensius. A aquest primer escull cal sumar-hi les 
actuacions furtives que, tot i estar controlades, van 
eliminar una part del registre arqueològic.
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Posteriorment, durant l’emmagatzematge de les 
dades, la documentació i el material van haver de 
ser traslladats com a mínim en tres ocasions per 
motius de canvi de les dependències de Patrimoni 
Cultural d’Andorra. A aquest fet s’hi va afegir el 
canvi de model de gestió de les col·leccions l’any 
2000. L’Àrea de Recerca Històrica, que fins llavors 
tenia la custòdia i estava dirigida pels mateixos 
arqueòlegs que havien excavat el jaciment, va cedir 
la tutela a l’Àrea d’Inventari i Conservació. Aquest 
fet va suposar una profunda reorganització dels 
dipòsits i de les col·leccions.
Paral·lelament, l’excepcionalitat del jaciment de la 
Feixa del Moro ha fet que moltes de les restes exhu-
mades s’hagin cedit per a exposicions, cosa que ha 
provocat que alguns materials arqueològics s’hagin 
deteriorat, d’altres s’hagin extraviat i d’altres s’hagin 
tornat a emmagatzemar erròniament.
Per esclarir algunes de les confusions detectades, a 
continuació es presenta i justifica la solució acorda-
da per a aquells casos més significatius i rellevants 
de caire general que de una manera o altra han 
pogut condicionar la investigació al llarg d’aquestes 
tres dècades. En aquest article no es tracten els 
errors específics detectats per a cada estructura i 
resta, ja que han estat detallats en altres treballs 
(Remolins et al. 2016a). 

Planimetries
Les planimetries originals no s’han conservat en la 
seva totalitat i les que hi ha presenten alguns proble-
mes d’escala, confusions en la codificació de la 
quadrícula i certs errors en la situació espacial d’es-
tructures i evidències mobles. Per solucionar-ho 
s’han digitalitzat i redibuixat tots els plànols i secci-
ons, tant generals com de detall, a partir de la infor-
mació existent i que casava després de confron-
tar-la. La visita in situ de les estructures ha permès 
aclarir objectivament i corregir planimètricament 
certs aspectes confusos, com l’orientació, la com-
posició arquitectònica i el mateix procés de recons-
trucció de les sepultures. 
Les dimensions dels quadres projectats variava a 
mesura que s’obrien noves zones del jaciment per 
tal d’adaptar-s’hi amb superfícies ortogonals que 
anaven d’un a quatre metres quadrats. Finalment, la 
quadrícula creada s’orientava longitudinalment 
340,36º al nord-oest respecte del nord geogràfic.

Fotografies
La documentació fotogràfica també ha patit el pas 
del temps, amb la pèrdua de part del fons de diapo-
sitives i d’imatges originals. D’algunes només se’n 
té constància per haver estat publicades en catàlegs 
d’exposicions. Aquestes fotografies són, de vega-
des, l’últim testimoni que hi ha d’alguns dels materi-

als exhumats del jaciment de la Feixa del Moro, que 
desgraciadament també s’han perdut o han estat 
malmesos.

Evidències arqueològiques mobles
El material arqueològic no sempre es va registrar de 
manera detallada, fet que va provocar que algunes 
restes fossin erròniament catalogades i atribuïdes a 
altres estructures. Per exemple, algunes denes de 
variscita s’han perdut, d’altres estan emmagatzema-
des en bosses que no els corresponen o estan 
enfilades en conjunts d’altres sepultures. Per ads-
criure correctament les evidències arqueològiques a 
les estructures i individualitzar els aixovars s’han 
comparat totes les dades mitjançant les fotografies, 
els inventaris i les planimetries. Alhora, la superposi-
ció dels diferents plànols ha permès detectar mate-
rials que no se sabia d’on provenien, com una petita 
làmina de sílex que s’ha pogut assignar a la cista 2. 
Més enllà de les confusions, el pas d’aquests trenta 
anys es reflecteix en la pèrdua o deteriorament de 
determinades peces. Cal assenyalar que en l’actua-
litat algunes destrals sostretes durant l’espoli de la 
cista 1 s’han perdut i d’altres romanen en mans pri-
vades. La resta dels materials, dipositats a Patrimoni 
Cultural d’Andorra, també han sofert pèrdues, frac-
tures i esgarrades parcials de la seva massa original.

Articles
Totes aquestes confusions es materialitzen en els 
diversos estudis i treballs publicats. La Tribuna d’ar-
queologia de 1986 n’és un exemple (Llovera 1986a). 
En aquest article s’hi descriuen les inhumacions i el 
mobiliari associat, però no es corresponen ni amb 
les sepultures mencionades en el text ni amb la 
documentació de camp. Alhora, s’assignava a les 
sepultures una numeració correlativa d’esquerra a 
dreta per facilitar l’exposició de les dades. La tomba 
de l’esquerra es denomina cista 1; la del centre, 
cista 2, i la de la dreta, cista 3. No obstant això, 
aquesta denominació no es correspon amb les refe-
rències originals atribuïdes durant les intervencions i 
a partir de les quals es van catalogar i emmagatze-
mar inicialment els materials exhumats. De fet, 
durant l’excavació les tombes es van individualitzar 
d’esquerra a dreta en l’ordre següent: 2, 1 i 3.
Aquest fet va provocar que en la tesi de J. Castany 
(2009) les dades, les planimetries, les fotografies i el 
mobiliari funerari estiguessin desordenats seguint, 
en alguns casos, la numeració correlativa apareguda 
a la Tribuna d’arqueologia, i en d’altres no, fet que 
va contribuir a augmentar el desconcert. Tal vegada, 
en l’article de C. Yáñez i X. Maese (2009), certes 
fotografies d’objectes i de l’excavació són presenta-
des amb errors d’atribució i d’orientació. En aquest 
sentit, per a la cista 3, la imatge de la inhumació 
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doble està invertida. També es presenta la fotografia 
d’una làmina de sílex com a part de l’aixovar, si bé 
en realitat no prové de cap de les sepultures. De la 
mateixa manera, l’article de J. Vaquer, A. Martín, P. 
Pétrequin, A. Pétrequin i M. Errera (2012) presenta 
errors en relació amb les destrals polides que estu-
dien. Cinc de les sis destrals estudiades provenen 
de la cista 2, i la sisena, de la cista 3.

DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES 
FUNERÀRIES

Les successives intervencions realitzades entre 
1983 i 1985 van permetre documentar vuit nivells 
estratigràfics (Canturri/Llovera 1986, 386). Els tres 
primers (S, 1 i 2) eren estrats superficials alterats 
durant la construcció de les feixes i el seu conreu 
posterior. El nivell 3a (superior, mitjà i inferior) era de 
formació antròpica, relacionat amb l’antic sòl de 
circulació. Els nivells 3b i 3c, també arqueològics, 
contenien les sepultures i les cubetes domèstiques 
excavades (fig. 2). El nivell 4 va ser definit com d’ori-
gen parcialment antròpic pels lleugers indicis d’ade-
quació del terreny detectats (Llovera 1986a, 16), i 
finalment, el nivell 5 era compacte i d’origen natural. 
Els nivells presentaven transicions clares amb límits 
regulars i amb una inclinació que oscil·lava entre els 
15 i els 30º d’est a oest en direcció al vessant 
(Llovera/Canturri 1998, 244). El pendent més pro-
nunciat estava en els nivells superiors, havia estat 
provocat per l’abocament de terres succeït durant la 
construcció de la carretera de la Rabassa (Canturri/
Llovera 1985, 33) i anava disminuint en els nivells 
inferiors. 
Precisament va ser en aquests estrats on es va 
documentar un mur de pedra seca, diversos fogars, 
diverses fosses domèstiques i forats de pal, així com 
tres sepultures en cista, dos de les quals estaven 
intactes (Llovera 1986a, 18). 

CISTA 1

Localitzada a uns vint metres al sud-est del xalet 
conegut amb el nom del paratge, Feixa del Moro, 
la cista 1 estava enterrada en un talús que unia 
dos feixes abandonades. En el moment del seu 
redescobriment, la sepultura presentava signes 
d’espoli i alteració, oberta per la banda oest, on 
sobresortia una de les lloses de coberta i on falta-
ven els ortòstats de l’extrem juntament amb un del 
lateral inferior esquerre que devien ser extrets en el 
passat (Canturri/Llovera 1985, 34). La resta de la 
construcció presentava bon estat de conservació, 
amb totes les lloses de roca calcària en posició 
primària.
Abans del seu trasllat, l’orientació longitudinal de 
la cambra respecte al nord real era sud-oest 
(249,19º) / nord-est (69,19º), amb la capçalera a la 
banda oriental. L’interior del sepulcre mesurava 
1,30 metres de llarg, 0,80 metres d’ample i entre 
0,70 i 0,80 metres d’alt (Llovera 1986a). La capça-
lera era una única llosa externa en ambdós cos-
tats. El lateral esquerre el formaven com a mínim 
tres ortòstats juxtaposats, en canvi el costat opo-
sat era monolític. Pel que fa a la coberta, estava 
construïda amb dues grans lloses lleugerament 
superposades i amb les escletxes tapades per 
petites pedres.
L’espoli de la cambra va suposar l’extracció de la 
major part del sediment que contenia, d’on, que es 
sàpiga, com a mínim es van sostreure vuit destrals. 
Els furtius van explicar que les destrals estaven 
agrupades al costat centre esquerre del sepulcre 
(Llovera 1986a). El garbellat del sediment sostret i la 
realització d’un petit sondeig a l’interior del sepulcre 
van permetre recuperar diverses restes arqueològi-
ques:
- sis fragments de ceràmica,
- una dena de variscita i
- tres làmines de sílex melat sense retocs.

Fig. 2. Planimetria general de les sepultures de la Feixa del Moro (Remolins et al. 2016b).
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CISTA 2

Descoberta a cinc metres al nord-oest de la cista 1, 
la cista 2 estava intacta en el moment del seu des-
cobriment (fig. 2). Es tracta d’una sepultura en cista 
construïda amb ortòstats de roca calcària a l’interior 
d’una fossa excavada en el terreny. Totes les lloses 
de roca calcària que formaven el sepulcre estaven 
en posició primària, a excepció de les situades a la 
banda nord-oest, on la pala excavadora va malmetre 
una de les lloses de coberta i va desplaçar parcial-
ment l’ortòstat de l’extrem inferior. Abans del seu 
trasllat, l’orientació longitudinal de la cambra res-
pecte al nord real era nord-oest (309,36º) / sud-est 
(129,36º), amb la capçalera a la banda oriental. 
Les dimensions internes de la sepultura eren d’1,70 
metres de llarg, 1 metre d’ample i 0,80 metres d’alt 
(Llovera 1986a). La capçalera era interna en ambdues 
bandes, formada per cinc ortòstats sobreposats, i l’ex-
trem contrari era un bloc monolític de roca. El lateral 
esquerre estava bastit amb quatre lloses, i el costat 
oposat, amb sis, totes elles juxtaposades lleugerament 
inclinades cap a l’interior de la cambra. La coberta 
estava construïda amb quatre lloses encavallades i 
amb les escletxes segellades amb pedres més petites.

La sepultura contenia al centre una inhumació simple 
amb les restes òssies d’un individu madur en un estat 
heterogeni de conservació. El cos estava en connexió 
anatòmica i presentava posició en decúbit supí i amb 
el cap a la banda oriental de la cambra. La cista 2 
contenia com a aixovar (fig. 3) el material següent:
- Trenta-quatre punxons d’os agrupats, a excepció 
d’alguns fragments, a l’esquerra de l’individu, sota 
de la tíbia i el fèmur. 
- Setanta-set denes de variscita localitzades a l’ex-
trem superior de l’esquelet, on devia haver-hi el 
crani, i a l’alçada del genoll dret de l’individu (Llove-
ra 1986a, 20).
- Un fragment d’ullal de porc senglar sense poder 
determinar-ne la ubicació.
- Quaranta-sis fragments de ceràmica probablement 
dispersos.
- Cinc destrals polides: dues depositades juntes al 
costat esquerre de l’inhumat a l’alçada de la cintura; 
unes altres dues, més petites i de forma trapezoïdal, 
ubicades a tocar del peu dret, davant dels dits, i 
finalment, la destral més gran estava col·locada a 
l’extrem inferior dret de la cambra, en contacte amb 
un ortòstat lateral.
- Tres làmines de sílex melat.

Fig. 3. Planimetria actualitzada de la cista 2, imatge de part de l’aixovar associat (amb línia discontínua els elements 
perduts) i gràfica de la datació radiocarbònica (Remolins et al. 2016b).
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CISTA 3

Situada a quatre metres al sud-est de la cista 1, la 
cista 3 estava intacta en el moment de la seva des-
coberta el 1985 (fig. 2). Com en els casos anteriors, 
aquesta era una sepultura en cista construïda amb 
ortòstats de roca calcària a l’interior d’una fossa 
excavada en el terreny. Totes les lloses de roca cal-
cària estaven en posició primària, a excepció d’una 
part de la coberta a l’extrem inferior, que s’havia 
fragmentat i havia caigut a l’interior de la cambra, fet 
que havia afectat les restes.
És l’única que roman intacta al seu indret original. 
L’orientació longitudinal de la sepultura respecte al 
nord real és sud-oest (233,61º) / nord-est (53,61º), 
amb la capçalera situada a la banda oriental. Les 
dimensions internes de la cambra són 1,5 metres de 
llarg, 0,9 metres d’ample i 0,8 metres d’alt (Llovera 
1986a). La capçalera és externa en ambdues ban-
des, construïda amb ortòstats encavallats, i l’extrem 
contrari està bastit amb quadre lloses sobreposa-
des. Ambdós laterals estan configurats per dos 
ortòstats juxtaposats i lleugerament inclinats cap a 
l’interior del sepulcre. Pel que fa a la coberta, la 
formen un mínim de dues lloses sobreposades. 

La sepultura contenia una inhumació doble amb un 
individu madur i un nounat. Les restes òssies pre-
sentaven un estat de conservació irregular i només 
el subjecte adult mantenia la connexió anatòmica 
amb el cos en posició decúbit supí i el cap a la 
banda oriental de la cambra. La cista 3 contenia 
com a aixovar (fig. 4) el material següent:
- Una destral polida depositada a tocar de l’escàpu-
la dreta del subjecte adult. 
- Dues làmines de sílex melat retocades (Llovera 
1986a, 21), localitzades, una pròxima al cúbit i radi 
esquerre del mateix individu, i l’altra al costat de la 
destral polida. 
- Catorze denes de variscita associades a l’avant-
braç esquerre del subjecte madur.
- Sis punxons, una agulla i dues espàtules en os 
situats entre l’ortòstat esquerre de la cambra i l’hú-
mer dret de l’individu adult. 
- Dos penjolls d’os situats a la dreta de l’individu 
adult, un a l’alçada del cap i l’altre a la de l’húmer. 
Un ullal de porc senglar localitzat al tòrax de l’indivi-
du adult.
- Dos fragments de ceràmica a la dreta del cos de 
l’inhumat adult, més amunt del cap.

Fig. 4. Planimetria actualitzada de la cista 3, imatges de part de l’aixovar associat (amb línia discontínua els elements 
perduts) i gràfica de la datació radiocarbònica (Remolins et al. 2016b).
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ANÀLISI ANTROPOLÒGICA

L’estudi de la pelvis òssia realitzat a l’individu de la 
cista 2 ha permès concretar, a partir dels treballs de 
Ferembach et al. (1980), que el subjecte era de sexe 
femení (Remolins et al. 2016a) i no masculí com 
s’havia determinat inicialment (Vives 1987). Alhora, 
se n’ha confirmat l’estatura, entre 163 i 167 centí-
metres, i l’edat, entre vint i vint-i-tres anys, mesures 
atribuïdes en la primera anàlisi (Vives 1987, 1988).
Pel que fa a l’individu adult de la cista 3 la revisió ha 
permès precisar, a banda del que ja se sabia sobre 
el sexe femení i l’estatura d’entre 150 i 156 centíme-
tres (Vives 1988), que es tractava d’un subjecte 
d’entre quinze i disset anys (Subirà et al. en premsa). 
L’excepcional estat de conservació va permetre afir-
mar que dit individu no patia ni càries ni formacions 
irregulars en l’esmalt de la dentició (Vives 1987, 10). 
De l’individu immadur no s’han obtingut, per ara, 
més dades.
 
ANÀLISI TAFONÒMICA

L’anàlisi tafonòmica (Duday et al. 1990) realitzada a 
partir de la documentació gràfica existent de la cista 
2 indica que el difunt estava inhumat sobre l’esque-
na. La posició inicial del cap és desconeguda. Els 
braços estaven estesos al llarg del cos, amb els 
colzes hiperflexionats i les mans al nivell de les 
espatlles. Els membres inferiors estaven repartits a 
una banda i altra respecte de l’eix del cos, amb els 
malucs amb hiperabducció, genolls hiperflexionats i 
peus junts a tocar de la pelvis. Tot indica que no es 
tracta de la posició primària, sinó la conseqüència 
de la descomposició del difunt dins la sepultura 
(Remolins et al. 2016b).
De fet, els peus en vista dorsal orientats en l’eix del 
cos i la dislocació dels turmells indiquen que els 
genolls es trobaven elevats en el moment d’efectuar 
la inhumació, abans de tombar-se cap a una banda 
i l’altra de l’eix del cos durant la descomposició. 
Aquesta era una posició inestable que requeria la 
subjecció dels peus i la contenció a nivell dels 
genolls en una o dues bandes. Aquests darrers 
semblen estar en connexió anatòmica, mentre que 
els turmells estan dislocats. Això significa que el 
mitjà de subjecció es va descompondre abans que 
tombés l’articulació femorotibial. No s’observa cap 
efecte de paret, fet que fa descartar la presència 
d’algun element de fixació lateral, com una planxa o 
taüt (Remolins et al. 2016b). 
Pel que fa a la les restes humanes de la cista 3, 
l’excavació arqueològica va registrar l’individu adult 
en posició dorsal. El bloc craniofacial, que va ser 

descobert girat cap a la banda dreta, no estava en 
posició primària. De fet, estava dislocat de la man-
díbula i de la columna cervical. La mandíbula es 
recolzava sobre la barbeta, probablement en posició 
primària. El cap estava, doncs, inclinat cap al pit 
abans de tombar-se cap endarrere durant la des-
composició. Aquesta flexió cervical és una posició 
inestable que implica l’existència d’un objecte en 
matèria perible situat darrere del cap per subjec-
tar-lo. El suport, un cop degradat, va alliberar el cap, 
fet que va permetre que recuperés una posició en 
equilibri (Remolins et al. 2016b).
El braç dret estava estès al llarg del cos, amb el 
colze flexionat 90º i amb la mà sobre l’abdomen. El 
braç esquerre estava lleugerament separat del cos, 
amb el colze flexionat 65º i la mà sobre l’abdomen al 
mateix nivell que l’homòloga dreta. La posició exac-
ta dels membres inferiors és desconeguda, única-
ment s’aprecia la ubicació junta del peus a tocar 
dels malucs. 
Tot i que es desconeix la posició dels membres infe-
riors del subjecte adult, els peus junts a prop de la 
pelvis indiquen que els genolls estaven hiperflexio-
nats quan es va fer la inhumació. La cara dorsal dels 
ossos dels peus no és visible, fet que impedeix 
precisar si els genolls es trobaven inicialment elevats 
i van tombar-se sobre el costat dret fent bascular al 
mateix temps els peus, que senyalen cap a la dreta, 
o si la inhumació es va fer depositant les cames 
sobre el costat esquerre parcialment flexionades i 
portades a prop de la pelvis.
Segons els articles (Llovera 1986b; Vives 1987) i 
plànols disponibles, el nounat es recolzava sobre 
l’espatlla esquerra de l’adult, però ha estat impossi-
ble confirmar aquesta posició a partir de la docu-
mentació gràfica existent. La inhumació infantil no 
ha alterat l’articulació escapulohumeral esquerra de 
l’adult, que està en connexió anatòmica; es tracta, 
doncs, d’un enterrament simultani. El caràcter extre-
madament dislocat de l’esquelet no ha permès anar 
més enllà en la restitució de la posició d’inhumació 
de l’individu immadur.

DATACIONS RADIOCARBÒNIQUES

Al final dels anys vuitanta es varen realitzar dues 
datacions al laboratori Teledyne Isotope de 
Westwood, a New Jersey (EUA). Els resultats oferien 
una cronologia de 4930±170 BP (I-15025) i 
5310±310 BP (I-14177) (Llovera 1986a; Llovera/
Colomer 1989) (taula 1). No s’ha localitzat cap 
document en què s’especifiqui l’origen i la natura-
lesa de les mostres datades. Tot i que J. Mestres i 
A. Martin (1996) assenyalaven que s’havien datat 
restes de carbons, J. Castany (2009) afirma a la 
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seva tesi que ambdues mostres provenien de restes 
humanes de la cista 2. 
Davant d’aquesta situació i d’altres factors com 
l’elevada desviació dels resultats, es va decidir rea-
litzar dues noves datacions mitjançant AMS 
(Accelerator Mass Spectrometry) sobre les restes 
òssies humanes dels individus adults de les cistes 2 
i 3 (CNA-2331 i CNA-2331). No ha estat necessari 
establir cap tipus de correcció en les datacions, ja 
que l’estudi isotòpic va demostrar que ambdós indi-
vidus tenien una dieta basada principalment en la 
ingesta de fauna terrestre i cereals. 
Els resultats obtinguts i calibrats mitjançant OxCal 
v3.4 i corba IntCal13 (Bronk 2009; Bronk/Lee 2013; 
Reimer et al. 2013) indiquen que ambdós enterra-
ments s’ubiquen en el mateix interval cronològic, a 
inicis del IV mil·lenni BC (fig. 5). 

DISCUSSIÓ

Els resultats obtinguts amb la revisió i les noves 
anàlisis realitzades a les restes provinents de les 
sepultures de la Feixa del Moro confirmen la brevetat 
temporal en què van ser inhumats els individus. Això 
ens inclina a pensar que l’ocupació del territori fou 
breu però intensa per part d’aquelles comunitats 
neolítiques. Les cronologies obtingudes són con-
temporànies a altres enterraments en cista del 
Solsonès (el Solar, Vilar de Simosa, el Llord i Ceuró). 
Alhora, aquesta pràctica funerària conviu amb altres 
modalitats d’inhumacions en fossa datades i docu-
mentades en ambdós vessants de la serralada 
Pirinenca, amb testimonis com Can Roqueta, Cal 
Oliaire, el Pla del Riu de les Marcetes o Can Gambús 
1 (Gibaja et al. 2012), a la banda sud, i el Camp del 
Ginebre (Vignaud 1998; Vaquer 2007), Najac (Le 
Bras-Goude et al. 2013), Le Crès (Loison et al. 
2004; Loison/Schmitt 2009) i Saint-Antoine 2 
(Furestier et al. 2012; Michel/Sendra 2014), a la 
banda septentrional. 
L’anàlisi de l’aixovar ens permet afirmar que la diver-
sitat d’objectes i el seu valor, tenint en compte la 
procedència d’alguns materials, és molt poc habitu-
al en cistes. De fet, és més característic de les 
sepultures de fossa documentades en zones més 
allunyades, pròximes a la mediterrània (Vignaud 
1994; Loison 1998; Beeching 2003; Duday/Vaquer 

2003; Vaquer 2014; Schmitt 2015). En canvi, les 
tombes en cista, més abundants i properes a 
Andorra (el Solsonès, el Bergueda, Caramany o el 
Siran) presenten un aixovar més reduït (Serra Vilaró 
1927; Muñoz 1965; Cardona/Guàrdia 1995; Castany 
et al. 1989).
Les inhumacions de la Feixa del Moro confirmen que 
la comunitat que les va realitzar no era aliena a les 
xarxes d’intercanvi que s’havien consolidat al medi-
terrani nord-occidental a partir de finals del V mil-
lenni cal BC, fet que va permetre que disposessin de 
sílex melat procedent probablement de la Provença 
francesa (Gibaja/Terradas 2005; Terradas/Gibaja 
2002; Vaquer et al. 2013), de destrals polides d’ori-
gen alpí (Vaquer et al. 2012) i de variscita arribada 
de Gavà. 
El descobriment i l’estudi de nous jaciments en dife-
rents zones del territori andorrà a la Margineda, 
Juberri, Segudet o Madriu-Perafita-Claror corrobo-
ren la importància de l’ocupació de les valls pirinen-
ques i l’aprofitament complet de tots els ecosiste-
mes per part de les primeres comunitats d’agricul-
tors i ramaders. Això ens ha animat a continuar i 
actualment estan en curs les anàlisis de l’ADN dels 
individus inhumats i l’estudi de les estructures d’hà-
bitat i producció de la Feixa del Moro que culminarà 
amb la publicació d’un treball monogràfic sobre el 
neolític a les Valls d’Andorra. 
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