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Resum 

Dins la problemàtica de l’estudi de la organització social de les societats caçadores-recol·lectores, 

Terra del Foc ha sigut objecte de diversos estudis etnogràfics des de la colonització del continent 

– informació que ha permès fer analogies i generalitzar alguns aspectes socials per a la resta de 

grups caçadors-recol·lectors. D’aquesta manera, des de la disciplina arqueològica – concretament, 

de la branca de l’arqueozoologia – i a partir de l’estudi de cas del grup caçador-recol·lector-

pescador yàmana de Lanashuaia (assentament del moment de contacte europeu), es pretén veure 

quines espècies apareixen en el registre material. i aprofundir en quines van ser les estratègies 

d’aprofitament dels animals obtinguts, així com les pràctiques de consum i la distribució en l’espai 

d’aquesta materialitat. 

Abstract 

Within the global problematics regarding the study of the social organisation of the hunter-

gatherer societies, Tierra del Fuego has been one of the main subjects of study by the 

ethnographers since the first colonizers arrived to the island. The information compiled in the 

several ethnographies has enabled the establishment of analogies of social aspects with other 

hunter-gatherer societies. Thence, from the archaeological discipline – concretely, through 

Zooarchaeology – and focusing on the case of study of the yamana hunter-gatherer-fisher group 

that inhabited Lanashuaia (a site dated from the moment of the European contact), we intend to 

see which species are represented and deepen in the organisation of production and consumption 

strategies – as well as how those shape materiality in space. 

 

1. Introducció 

Actualment, ens trobem immersos dins una organització social desigual en clau de gènere i en clau 

econòmica, reflectida en el que es coneix com a violència estructural (Ho, 2007; La Parra & Tortosa, 

2003) – concepte utilitzat per explicar els mecanismes que donen continuïtat a aquestes asimetries 

socials entre la part (o parts) desfavorida i la part que en surt beneficiada (normalment, associada a 

estructures de poder) (Flynn, Damant, & Bernard, 2014). Tanmateix, hem de tenir en compte que el 

terme violència estructural va ser definit, per primer cop, per Johan Galtung l’any 1969 (1969) en un 

context social de presa de consciència de les desigualtats presents i els resultants moviments socials 

d’alliberament dels mecanismes opressors que les mantenien (Flynn et al., 2014, p. 30) i, 

conseqüentment, veiem com ha quedat relegat, principalment, per a un ús de denúncia de situacions 

actuals de disparitat social entre els països occidentals i els països colonitzats, o la disparitat quant a 

les oportunitats laborals/ professionals d’homes i dones (Flynn et al., 2014; Ho, 2007; La Parra & 

Tortosa, 2003; Sinha, Gupta, Singh, & Srivastava, 2017).  

Tanmateix, cal sortir de la dicotomia decimonònica que s’ha concebut entre aquelles societats Estatals 

en què s’observen un seguit de mecanismes opressors i una autoritat institucionalitzada amb la finalitat 

del manteniment d’una estructura social amb classes empoderades i grups sotmesos (James et al., 2003, 

pp. 130–131); i les societats “primitives”, caçadores-recol·lectores, caracteritzades tradicionalment per 

la inexistència de desigualtats socials dins el grup pel que fa a la producció, l’accés i consum dels 
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recursos (Jarvenpa & Brumbach, 2006). És en aquest marc, doncs, on la disciplina arqueològica ha 

jugat un paper clau a l’hora d’exposar les contradiccions materials a dita contraposició conceptual, 

mentre que, alhora, ha permès l’argumentació sobre l’origen històric i l’existència efectiva d’aquesta 

violència estructural en determinades societats caçadores-recol·lectores (Estévez Escalera, 2009). 

El cas d’estudi que ens ocupa en el present treball, doncs, són els grups canoers caçadors -recol·lectors 

- pescadors Yàmana, els quals formen part d’un ample ventall de societats fueguines que es 

distribueixen per tota la Isla Grande de Tierra del Fuego – sent els Yàmana els pobladors més australs 

de l’illa, estenent-se per la zona actual del Canal del Beagle, i les illes des de la Península de Brecknock 

fins la Badía d’Aguirre (figura 1) (Mameli & Estévez Escalera, 2004a, p. 47). A conseqüència de la 

seva localització geogràfica – una illa que limita al nord i a l’oest amb l’Estret de Magallanes; al sud, 

amb el Canal del Beagle; i a l’est, amb l’Oceà Atlàntic – s’ha pogut documentar ocupacions humanes 

amb unes estratègies especialitzades en l’explotació de recursos marins des d’aproximadament 6500 

BP (Estévez & Prieto, 2017, p. 87) – malgrat, com veurem, es tractà d’una sistema prou flexible, ja 

que també van aprofitar la caça de guanacs, d’aus, de llops marins i alguna balena que varava a la costa 

per morir (Estévez Escalera, Juan-Muns Plans, Martínez Moreno, Piqué Huerta, & Schiavini, 1995). 

De fet, es parla d’una especialització en la no-especialització del sistema econòmic, ja que, a partir 

del registre faunístic documentat al jaciment Túnel VII, s’ha pogut veure una gran variabilitat quant a 

les espècies obtingudes, sense una marcada especialització de les estratègies d’obtenció d’aquestes – 

la qual cosa fa pensar en una especialització, més aviat, oportunista  (Briz Godino, Estévez Escalera, 

& Vila Mitjà, 2009, p. 13; Gassiot Ballbè & Jordi Estévez, 2002, p. 93). 

Tanmateix, davant d’aquesta gran importància dels recursos marins per a la subsistència yàmana, el 

manteniment d’un cert equilibri en l’explotació d’aquests va jugar un paper important pel que fa a la 

supervivència dels grups caçadors-recol·lectors yàmana durant aproximadament 10000 anys. Així 

doncs, dins d’aquests mecanismes de control d’explotació de recursos no només trobem una estratègia 

de constant mobilitat marítima en el territori per mitjà de canoes, sinó que la normativització del 

comportament i les pràctiques socials – i la reproducció d’aquestes normes –  dins el grup va ser la 

clau per evitar una sobreexplotació de recursos (Briz Godino et al., 2009, p. 6; Carracedo-Recasens & 

García-Piquer, 2017, pp. 115–117). De fet, és per això que hem triat els grups yàmana com a objecte 

d’estudi, vist que aquesta discriminació i les relacions socials asimètriques entre homes i dones, com 

veurem més endavant, s’han pogut documentar extensament per mitjà de l’etnografia. D’aquesta 

manera, això ens permet plantejar hipòtesis al registre partint d’un determinat punt de certesa: la 

dissimetria social – com la que vertebra el present treball; i veure si aquesta discriminació vers les 

dones es reflecteix arqueològicament en diferents espais de consum. 
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Desafortunadament, malgrat els grups yàmana van sobreviure al llarg d’aproximadament 6000 anys 

gràcies a un sistema social suficientment flexible, les seves formes d’organització social es van veure 

superades per la desestructuració que van suposar les missions anglicanes – amb la separació de mares 

i fills per a la seva educació; l’intent de la seva conversió religiosa; i, sobretot, l’avituallament amb 

roba d’aquells que només vestien tapalls (Vila Mitjà & Estévez Escalera, 2002). A més a més, la pesca 

industrial de cetacis i mamífers marins per part dels europeus va suposar una forta desestabilització 

dels recursos i, conseqüentment, un increment de la mortalitat de la població yàmana – la qual se sumà 

a les epidèmies generalitzades que anaven delmant gran part de la població, i a la forta pressió 

demogràfica que suposava el control reproductiu yàmana (Vila et al., 2007, pp. 49–50). 

Conseqüentment, van acabar desapareixent setanta anys després del primer assentament permanent 

europeu a Terra del Foc (Vila Mitjà & Estévez Escalera, 2002, p. 109).  

 1.1 L’etnoarqueologia 

Pel que fa a les pràctiques socials yàmana, en tenim nombrosa documentació gràcies a les reiterades 

incursions colonials europees des de finals s.XVI – moment en què Magallanes arriba, per primer cop, 

al conegut Estret de Magallanes (Estévez Escalera & Vila, 2013, p. 12). Ara bé, cal tenir present en tot 

moment que els registres etnogràfics de què disposem i, per tant, la descripció de les pràctiques i 

relacions socials yàmana, es troben fortament influenciats pel context social europeu del moment en 

què es van escriure. Per tant, és possible veure una evolució dels interessos científics europeus (al 

servei del manteniment de l’ordre social de les potències europees) plasmada en les diferents 

aproximacions dels colonitzadors, missioners i etnògrafs europeus a mesura que ens aproximem a 

cronologies més recents (Estévez Escalera & Vila, 2013, pp. 12–14). 

Figura.1  Mapa de localització dels principals grups ètnics de Terra del Foc; ombrejat de color gris, es troba la zona 

Yamana. A l’Est, trobem el jaciment de Lanashuaia. Imatge extreta de (Vila et al., 2007, p. 39). 
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Una de les primeres expedicions científiques rellevants, no només pel que afecta a la nostra disciplina, 

sinó pel que fa a tots els camps de la biologia, fou la de Charles Darwin a bord del Beagle, el s.XIX. 

Així, sent el pare del que seran després teories com l’Evolucionisme social, el jove Darwin observà 

les societats yàmana com una societat fòssil d’aquelles societats caçadores-recol·lectores 

“primitives”(Estévez & Vila, 2013, p. 172)  – de fet, descriu les poblacions fueguines com a “éssers 

antecessors de l’humà”, i és aquesta concepció europea d’inferioritat la que comporta l’arribada de 

missioners (sobretot, anglicans) per “civilitzar els primitius”, tot i que tots els intents van ser fallits, 

fins l’arribada de Thomas Bridges i la seva família (Vila Mitjà, 2013, p. 291). 

Altrament, la documentació més rellevant per al cas que ens ocupa aquest treball són les que ens 

proporcionen Thomas Bridges (1891) i l’etnògraf i capellà Martin Gusinde (1986). D’una banda, la 

importància del testimoni de Thomas Bridges rau en que s’establí a Usuhaia amb la South American 

Mission; així, malgrat la concepció de Darwin sobre les poblacions fueguines perdurà, la convivència 

perllongada de Bridges amb els yàmana – així com la immersió en alguns aspectes culturals d’aquests 

– fa que la percepció d’aquests com a una societat involucionada canviï (Estevez & Vila Mitjà, 1997). 

Tanmateix, és a partir de l’extensa etnografia del capellà i etnògraf Martin Gusinde de principis s.XX 

que coneixem gran part de les pràctiques socials que caracteritzen els yàmana, ja que és ell qui fa un 

recull de tota la informació disponible d’aquests grups – no només partint de l’observació, sinó també 

de la participació en les últimes cerimònies col·lectives d’aquests (Vila et al., 2007, p. 43).  

Juntament a aquesta riquesa d’informació pel que fa a la quotidianitat de les societats yàmana, la 

tardana incidència i afectació agrícola al s.XIX (Barceló et al., 2006, pp. 193–194) i la bona 

conservació dels jaciments i materials arqueològics – els quals, alguns, formen part de col·leccions de 

museus europeus, recopilades pels mateixos etnògrafs i navegants (Vila et al., 2007, p. 38) – van 

comportar que Terra del Foc, des del 1986, fos un camp experimental ideal per l’avenç metodològic a 

través de la contrastació dialèctica de les evidències etnogràfiques, de les quals es podia controlar el 

biaix existent (Carracedo-Recasens & García-Piquer, 2017, p. 110) i la informació que proporcionen 

les evidències arqueològiques, les quals són la materialitat que reflexa les activitats i relacions socials 

dins un determinat grup. Aquesta recerca es va definir com a Etnoarqueologia experimental (Vila et 

al., 2007; Vila Mitjà, Piana, Estévez Escalera, & Orquera, 1995). 

No obstant això, malgrat diversos acadèmics hagin definit l’Etnoarqueologia com una eina a partir de 

la qual poder establir analogies directes entre organitzacions socials i grups de materials (Gosselain, 

2016), nosaltres entenem aquesta com una eina que ens pot permetre fer una revisió de la metodologia 

arqueològica i del procés ontològic a partir del qual partim per arribar a models explicatius generals 

sobre els grups caçadors-recol·lectors (Carracedo-Recasens & García-Piquer, 2017, p. 111; Estévez 

Escalera & Vila, 1995, pp. 19–20; Verdún, Estévez, & Vila, 2015). A més a més, aquesta contraposició 

de fonts etnogràfiques i arqueològiques també ha permès conèixer d’avant mà allò que és esperable 



5 
 

trobar arqueològicament i, en cas de no trobar-ho, formular hipòtesis explicatives de l’absència 

(Estévez Escalera & Vila, 1995, p. 23).  

 

1.2 El nostre jaciment: Lanashuaia 

Així, el present treball se centrarà en l’estudi de les evidències arqueològiques recuperades al jaciment 

de Lanashuaia – més concretament, de les restes arqueozoològiques – per tal de dur a terme una anàlisi 

espacial de la distribució de les restes dins el conquiller (ja siguin artefactes, restes de consum, restes 

de producció o restes de rebuig). 

Lanashuaia (o Lanashawaia, com li digué Lothrop (1918)) es localitza en un tómbol de la costa 

meridional de l’Illa Gran de Terra del Foc, a la badia Cambaceres. Tanmateix, és important destacar 

els diferents microambients que es troben a Lanashuaia, ja que el tómbol sobre el qual es troba 

l’assentament, divideix la badia de Cambaceres en dos biòtops diferenciats (Piana, Estévez, & Vila, 

2000, p. 456). D’una banda, ens trobem amb la badia de Cambaceres Interior, la qual es caracteritza 

per una mar tranquil·la, sense gairebé onades, i una baixa salinitat de l’aigua – la qual cosa suposa una 

baixa densitat de població marina i, conseqüentment, pocs albiraments d’aus marines ni mamífers 

marins que es poguessin caçar (Piana et al., 2000, p. 456). D’altra banda, però, trobem la badia de 

Cambaceres Exterior, la qual queda desprotegida dels forts vents de Llevant; per tant, aquesta, es 

caracteritza per una mar amb un fort onatge, per una salinitat de mar obert, i, conseqüentment, per ser 

una font regular i predictible de recursos – tant pel que fa a la confecció d’artefactes i ornaments, com 

pel que fa a recursos alimentaris: ictiofauna, mamífers marins, mol·luscs i aus marines; (Piana et al., 

2000, p. 457). 

L’excavació del jaciment de Lanashuaia es va emmarcar dins el projecte de “Marine Resources at the 

Beagle Channel prior to the industrial Exploitation: An archaeological Evaluation”, comprès entre 

1994 i 1997 (Vila et al., 2007, p. 42), els objectius del qual van ser, en primer lloc, una prospecció 

intensiva del Canal del Beagle per tal de poder determinar si hi ha un patró d’assentament que es 

repeteix i poder generalitzar un model explicatiu quant a l’explotació dels recursos al llarg del temps; 

en segon lloc, l’establiment d’una corba paleoclimàtica dels últims 6000 anys; i, finalment, l’excavació 

de dos jaciments de cronologia recent de contacte europeu: Lanashuaia i Alashawaia, i comparar 

l’adaptació a la variabilitat en assentaments sincrònics però situats en emplaçaments en biotops 

diferents, com ara Túnel VII (Vila et al., 2007, p. 42). Així doncs, a partir de l’excavació d’aquests 

dos jaciments, s’ha provat de contraposar el registre arqueològic i l’etnogràfic, amb la finalitat ja 

explicada anteriorment (Vila et al., 2007, p. 42). 

Pel que fa a l’estructura d’assentament de Lanashuaia, aquesta es composa per diverses estructures 

anulars, les quals es troben gairebé alineades sobre una mateixa cota sobre el nivell del mar i separades 
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a distàncies regulars – la qual cosa ha fet pensar que es tractessin d’estructures en ús sincrònicament 

(Piana et al., 2000, p. 455). Ara bé, la baixa sedimentació de l’estructura anul·lar que es va sondejar, 

fa pensar que l’ocupació no va ser massa perllongada en el temps – probablement, d’aproximadament 

6 mesos, amb el que estratigràficament s’identifica com un sol moment de reocupació i potser un petit 

lapse temporal de no ocupació (Piana et al., 2000, p. 455; Vila et al., 2007, p. 42). D’altra banda, sí 

que s’ha pogut determinar, a partir de l’associació cronològica d’alguns materials i d’una datació de 

14C, que es tractà d’una ocupació del s.XIX (Piana et al., 2000, p. 459). 

Al llarg de les campanyes d’excavació compreses entre 1995 i 2005, es va excavar una de les 

estructures i el seu espai circumdant – cap a la platja i cap a sotavent. Així, la caracterització dels 

conquillers per la seva heterogeneïtat espacial, el seu dipòsit irregular i – de manera general – una certa 

pendent de les capes estratigràfiques (generada per la mateixa acumulació) permeten identificar, 

arqueològicament, detalls del seu procés de formació amb una gran resolució (Orquera & Piana, 1995, 

p. 52). Per tant, l’estructura anul·lar de Lanashuaia es va excavar amb una metodologia d’excavació 

en extensió, seguint l’estratigrafia real, i tridimensionant cada subunitat; alhora, cada subunitat es troba 

identificada (en el moment de l’excavació) tenint en compte les discontinuïtats estratigràfiques en la 

superfície dels dipòsits successius (Balbo, Madella, VIla, & Estévez, 2010, pp. 1–2; Orquera & Piana, 

1995, pp. 52–58), Així, tal com es pot veure en el diagrama estratigràfic (veure annex 1) en el jaciment 

de Lanashuaia s'han pogut identificar i aïllar 11 nivells en total, els quals estan conformats per la 

correspondència d’una o més estructures (associacions significatives d’elements – tals com 

associacions d’elements de combustió (AEC), que inclouen fogars o neteges de fogars, forats de pal, i 

dipòsits de conquilles o capes d’humus – i subunitats de sediments de diferent naturalesa). Tanmateix, 

cal destacar que per l’estudi que ens ocupa hem agrupat els 11 nivells de sincronització amb les seves 

estructures corresponents, en 5 fases d’ocupació principals i, en alguns casos, diferents subfases (veure 

taula 1). Si bé s’han realitzat aquestes agrupacions de nivells en fases d’ocupació per tal de poder fer 

una descripció qualitativa, però també quantitativa del què es troba, s’ha de tenir en compte que 

aquestes divisions, en algun moment, podrien comprendre, també,  la continuïtat d’un determinat 

fenomen.  
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1.3 Objectius 

A partir de l’estudi del conjunt faunístic de Lanashuaia, doncs, pretenem arribar a conclusions més 

enllà de la base alimentària del grup caçador-recol·lector-pescador yàmana – concretament, es vol 

conèixer la organització social d’aquelles activitats implicades en l’obtenció, processat i gestió dels 

recursos dins el grup, i veure les diferències socials que es donen al llarg d’aquest procés – partint de 

base que, tal com se’ns indica en la documentació etnogràfica, hi havia una marcada divisió sexual del 

treball. 

Per això, per tal d’estudiar les normes socials que regeixen tal organització, analitzarem quina 

especialització hi ha dels diferents espais dins l’estructura d’habitatge – si n’hi ha – a partir de les 

diferents distribucions espacials de les restes i les diferents densitats. Així, partim dels estudis ja 

realitzats per Ivana Dragicevic et al. (2009; 2012), en què s’assenyala que les distribucions dels 

objectes/elements en l’espai no respon a fenòmens aleatoris, sinó que aquestes corresponen a unes 

determinades normes de comportament social. Conseqüentment, volem estudiar quina organització i 

producció d’espais socials es produeix en el cas de Lanashuaia amb la finalitat de profunditzar, 

eventualment, en el coneixement de la organització social que es produí – ja que, alhora, se’ns defineix 

espai social com a resultat de les relacions de (re)producció social i, per extensió, indicador de les 

diferències socials (sexuals) pel que fa al seu ús (Dragicevic, 2009, p. 116). 

Moments d'ocupació Nivells Descripció

0

1

1c

1b

2

5

6

7

8

9

Moment 5 11

Són les primeres restes que es troben a la paleoplatja. Les restes que es troben en aquest 

primer moment, però, pot ser que ja es trobessin in situ  abans de l'ocupació humana en 

qüestió. Tanmateix, ja es comença a veure una possible remodelació de l'espai per tal de 

construir-hi ua cabana.

Moment 3

Fase d'ocupació en què ja hi comença a haver una dipositació important a la qual hem 

anomenat concheros inferiors . És el moment de formació dels concheros  intermitjos 

entre la primera ocupació yàmana pròpiament dita, i el moment d'auge posterior.

Moment 4 10

Es correspòn amb el moment d'una primera ocupació - la qual, malgrat ser el primer 

moment d'ocupació, es diferencia de l'anterior possible dipositació casual de restes per 

efectes tafonòmics. És en aquest moment que trobem els primers dipòsits de balena.

Moment 1 Aquests nivells es corresponen amb els últims dipòsits epigonals i l'abandó de la cabana.

Moment 2

3 És en aquest moment quan comença la segona ocupació humana important; de fet, es 

podria dir que és el moment en el que es diposita la màxima quantitat de mol·luscs i, 

conseqüentment, moment en què es conforma el conquiller principal. 4

Taula 1: Taula d’equivalències entre els nivells estratigràfics i les diferents fases d’ocupació designats. 

Taula d’elaboració pròpia. 
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D’altra banda, hem de tenir en compte que el principal interès del present treball és la realització d’un 

estudi social sobre el jaciment en qüestió, de manera que treballarem en termes de valor social – definit 

a partir de Barceló et al. (2006) i García-Piquer i Carracedo-Recasens (2017). D’aquesta manera, 

treballar amb aquests valors ens permetrà veure amb més facilitat (i de manera més objectiva) el grau 

d’explotació que hi ha d’un grup respecte l’altre – si és el cas que el grup femení rep menys valor de 

consum que aquell valor que ha invertit en producció (Barceló et al., 2006, p. 192; Pérez-Rodríguez, 

Vila-Mitjà, & Estévez-Escalera, 2016). 

 

2. Metodologia 

2.1. Anàlisi del material 

Per tal de resoldre les hipòtesis plantejades anteriorment,  en primer lloc, hem dut a terme una anàlisi 

de tota la fauna que s’ha obtingut a partir de les successives campanyes d’excavació per així, extreure 

la informació espaial, taxonòmica, específica, anatòmica, tafonòmica i de modificacions antròpiques 

necessàries per tal d’arribar a extreure conclusions sobre la organització social de la societat caçadora-

recol·lectora de Lanashuaia – i més concretament, sobre aquelles dissimetries socials que es poden 

veure a partir del registre.  

D’aquesta manera, s’ha recollit un gran volum d’informació de tot el registre faunístic de Lanashuaia 

per tal de tenir-ne una bona contextualització, tant en el laboratori – on s’ha recollit informació més 

aviat relacionada amb les característiques dels espècimens – com en el mateix jaciment – on es van 

recollir aquelles dades espacials i estratigràfiques del material, així com una primera classificació 

d’aquest –.  

Així, pel que respecta a la nostra anàlisi (l’estudi al laboratori), s’ha seguit, principalment, la 

metodologia desenvolupada per Estévez (1991, 1995, 2000). La classificació taxonòmica i anatòmica 

s’ha dut a terme mitjançant, sobretot, mètodes d’observació i comparació amb la col·lecció de 

referència de mamífers australs i d’avifauna del Laboratori d’Arqueozoologia del Departament de 

Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona – així com a partir de la comparació amb el 

mateix material del jaciment ja determinat (Mameli & Estévez Escalera, 2004a; Verdún et al., 2015). 

A més a més, s’ha consultat l’atles osteològic d’aus Avian Osteology, de Miles, Martin i Savage (1996), 

que ha ajudat a completar la determinació d’aquells elements anatòmics no presents a la col·lecció de 

referència ja esmentada.  

D’altra banda, a partir de la porció de l’element que es determina, s’ha especificat, en el camp de 

fragmentació, el grau de compleció de l’espècimen analitzat – pel qual s’ha utilitzat un rang de l’1 al 

4 (veure annex 2). Així, aquesta informació, ens permetrà obtenir una orientació sobre el grau de 

fragmentació del conjunt. De més a més, juntament amb les mesures de longitud, amplada i gruix que 
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s’han pres d’alguns elements (ossos llargs) amb l’ajut d’un peu de rei – seguint el criteri de quadrat 

mínim per la combinació de les tres dimensions – s’ha pogut compilar en el camp tamany una mida 

genèrica (petit, mitjà, gran) per a cada resta (veure annex 3), la qual cosa, tal com veurem més 

endavant, ens ajudarà a l’hora de visualitzar el resultats gràficament.  

Un altre camp rellevant a destacar que s’ha documentat és el de modificacions antròpiques (veure 

annex 4), ja que aquestes ens poden donar informació sobre en quin moment del processat de l’animal 

s’ha produït una determinada resta (espellament, esquarterament, cuinat, entre d’altres; (Soulier & 

Costamagno, 2017) i, al seu torn, creiem que poden contribuir a la definició d’àrees d’activitat 

diferenciades de producció, processat, consum i rebuig (Dragicevic et al., 2012). Ara bé, la informació 

tafonòmica s’ha recollit en els camps de tafonomia i conservació (veure annex 5), separadament a les 

modificacions antròpiques – ja que aquesta dada fa referència, principalment, als agents no-antròpics 

post dipòsit que han afectat el material en qüestions de posició, orientació i conservació – així com 

també han pogut afectar la mateixa estratigrafia. En part, serà aquesta referència la que ens ajudarà a 

interpretar com s’han format les diferents acumulacions en l’espai.   

Finalment, cal destacar el camp de concordances, en el qual s’ha enregistrat aquells elements pels 

quals s’ha pogut identificar una relació de concordança determinada (veure annex 6). Aquesta 

informació, doncs, serà la base per crear una matriu de dades que permeti la representació de 

remuntatges en l’espai a partir d’un programari que interpreti les dades espacials.  

Simultàniament a l’anàlisi del material, també s’ha dut a terme un registre gràfic i un tractament digital 

d’aquest per mitjà de la realització de fotografies d’aquells individus més representatius del conjunt 

(veure fotografies al CD).  

Per tal de no sobrecarregar el text escrit he col·locat la major part de les gràfiques i resultats també en 

un seguit de figures annexes. 

 

2.2. Estadística descriptiva 

Un cop recopilada tota la informació ja descrita, s’ha dut a terme una representació gràfica de les 

freqüències relatives de la composició taxonòmica resseguint totes les fases d’ocupació, per així poder 

veure, a partir de la variable constant del temps, com varia la proporció dels principals taxons 

documentats.  

D’altra banda, també hem volgut visualitzar l’evolució temporal a nivell de composició específica (de 

les principals espècies que s’han documentat a partir de l’anàlisi), tenint en compte, també, la variable 

de part esquelètica. Així, esperem poder reconèixer quins canvis en les espècies i parts d’aquestes 

consumides s’han produït  al llarg de les successives fases d’ocupació – si n’hi ha –  ja que els canvis 
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en la dieta poden estar apuntant cap a un canvi pel que fa a les estratègies de captació i d’aprofitament 

dels recursos (Estévez Escalera, Juan-Muns Plans, Martínez-Moreno, Piqué Huerta, & Schiavini, 

1995, p. 175). 

Al seu torn, és important quines unitats de recompte s’han utilitzat per realitzar aquestes operacions, 

vist que les característiques de cada jaciment i les preguntes que se li plantegen al registre seran les 

que determinaran el mètode de recompte que s’ha d’utilitzar. Per això, en el nostre cas, s’ha operat 

amb el nombre total de restes (NR) perquè, com ja hem exposat anteriorment, Lanashuaia és un 

jaciment amb una ocupació de, només, aproximadament 6 mesos. D’aquesta manera, el NR ens permet 

analitzar amb una escala de detall més gran, i, alhora, en alguns casos ens permet fer una descripció 

quantitativa de la composició – altrament, si utilitzéssim altres valors com ara el nombre mínim 

d’individus (NMI), no podríem passar d’una descripció merament qualitativa; si bé el conjunt de 

Lanashuaia és quantitativament representatiu, no és prou extens quantitativament ni cronològica com 

per que els valors derivats com l’NMI siguin significatius.  

2.3. Anàlisi espacial 

Un cop ja sabem què hi ha en el registre i en quines proporcions, amb les dades espacials recollides 

en el moment de l’excavació – coordenades X, Y i Z o subquades de 50 cm de cada subunitat 

sedimentaria – i les dades recollides a partir de l’anàlisi en el laboratori – entre les quals tenen especial 

rellevància les concordances entre elements i les modificacions antròpiques observades – s’ha volgut 

posar en relació el registre faunístic (tenint en compte que també comprèn alguns artefactes d’indústria 

òssia) amb l’espai en què s’han documentat. És a dir que es tracta de residus de preparació de les preses 

(de processos d’espellat, esquarterament), de preparació d’aliment (incloent el rostit i el bullit) i 

d’altres matèries primeres animals (el consum, el rebuig de subproductes i residus); finalment, 

trobaríem els desplaçaments del producte pel procés de fòssil-diagènesi. 

En un primer moment, doncs, a partir de la interpretació d’una matriu de dades a través de programari 

SIG, hem volgut veure quins remuntatges es produïen en l’estructura anul·lar i en l’espai circumdant 

excavats. Hem de tenir present que, per a aquesta matriu de dades espacials s’han utilitzat tant 

coordenades centimètriques X, Y i Z d’aquells elements dels quals es van prendre coordenades amb 

l’estació total en el camp, com centroides – els punts de coordenades espacials de referència dins la 

subunitat excavada que es van prendre per aquells elements que no es van coordenar i que són resultat 

d’un càlcul dins una xarxa de quadres de 50cm. Conseqüentment, és probable que les connexions 

d’alguns remuntatges apareguin representades en un mateix punt.  

Aquests remuntatges ens podran ajudar a inferir quins processos antròpics o post dipòsit han influït en 

la creació de les diferents distribucions i acumulacions de les restes; aquesta representació espacial 

dels remuntatges ens permetrà plantejar hipòtesis que expliquin per què s’han mogut determinades 
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restes. Així, s’han representat els remuntatges diferenciant entre les espècies, entre la part esquelètica 

i tenint en compte quines modificacions antròpiques presenten (si és que en tenen), la mida de les 

restes que remunten (seguint la categorització del camp tamany) i el tipus de relació que s’ha establert 

entre les dues (o més) restes per part de l’analitzador.  

Posteriorment, s’ha procedit a representar les distribucions de densitats del material de Lanashuaia, 

diferenciant, principalment, per espècies majoritàries del total de l’ocupació i, en un nivell d’estudi 

més detallat, tenint en compte les diferents espècies majoritàries de cada moment, el total del què es 

troba en cada subfase d’ocupació del jaciment, així com les concentracions de densitats dels productes 

amb més valor de consum (veure annex de 18 a 88). Aquesta anàlisi d’intensitats esperem que ens 

permeti visualitzar canvis de freqüència de les observacions delimitades en una mateixa zona (Conolly 

& Lake, 2006, pp. 232–233) i així, veure si hi ha zones que es delimiten en l’espai per un consum 

diferenciat pel seu valor i, conseqüentment, espais diferenciats socialment dins la cabana i en el seu 

espai circumdant. Amb aquesta finalitat, hem utilitzat el programari estadístic PAST. 

Tanmateix, hem de tenir en compte que vist que dins aquesta distribució de densitats hem representat 

tant elements coordenats (X, Y, Z) com no coordenats (X,Y), només hem pogut treballar amb els 

centroides de tots els espècimens enregistrats (variables cartesianes X,Y), ja que per a alguns elements 

ens faltava la variable de la profunditat. Per això, s’ha utilitzat el mètode d’interpolació Kriging, ja 

que aquest permet fer una representació espacial contínua d’una variable i veure les abundàncies. Si 

bé hi ha diferents mètodes d’interpolació, però, cal tenir en compte que – tal com s’ha pogut determinar 

a partir de diversos estudis (Álvarez Osorio, Matiz León, & Cárdenas Contreras, 2011; Oliver & 

Webster, 1990; Pineda, Machado, Perdomo, & Valera, 2015) – el Kriging ofereix estimacions més 

exactes amb una baixa variança a partir d’una ponderació dels valors basada en la ubicació dels punts 

que s’han mesurat, la distància entre els punts i la ubicació dels punts centimètrics mesurats amb 

l’estació total i, alhora, a partir de la relació espacial entre els punts mesurats al voltant de la predicció 

(Oliver & Webster, 1990, p. 317; Pineda et al., 2015, p. 3). A més a més, com que el que es representa 

són acumulacions de material, d’aquest Kriging també se’n derivarà la variable d’alçada (Z), la qual 

es trobarà determinada pels valors dels punts distribuïts en diferents distàncies; per tant, com més 

properes siguin aquestes distàncies, es representarà una intensitat major (Álvarez Osorio et al., 2011, 

p. 6).   

Ara bé, hem de tenir present  que la representació de les densitats per interpolació es tracta de models 

predictius; a més a més, vist que per a aquesta modelització només s’ha utilitzat com a punts de 

referència els centroides (localitzacions artificials estandarditzades dins la quadrícula del jaciment), 

les distribucions de les diferents densitats que apareixen no representen la distribució real del material, 

sinó que expressen concentracions artificials orientatives. Conseqüentment, per tal de veure la 
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dispersió concreta fina dels materials, en última instància, s’ha representat gràficament la dispersió 

espacial de només els materials coordenats. 

3. Resultats 

En aquest apartat ens disposem a presentar els resultats de les anàlisis estadístiques i espacials que 

s’han dut a terme seguint la metodologia plantejada anteriorment. D’aquesta manera, primerament 

exposarem què hi ha en cada fase d’ocupació – en cada fase general – i, posteriorment, es detallarà la 

composició del registre faunístic que trobem per a cada subfase d’ocupació. Així, ens centrarem en la 

descripció dels taxons i les parts esquelètiques que apareixen representades en el registre de cada nivell 

d’ocupació i subfase, per així arribar a saber quina és la composició faunística de cada fase i poder 

observar quins canvis composicionals – si n’hi ha – es produeixen al llarg de tota l’ocupació de 

l’estructura anul·lar en qüestió. Posteriorment, descriurem quina distribució espaial d’aquest registre 

es dóna per a cada fase per tal de poder extreure conclusions sobre la redistribució, accés i consum 

dels recursos – que hipotetitzem desigual – atenent a les diferències de gènere dins el grup caçador-

recol·lector yàmana i la seva plasmació en l’espai ocupat. 

 3.1 Descripció composicional 

En primera instància, a partir del del gràfic d’àrea on es representa l’evolució de la composició 

taxonòmica per a cada fase (veure annex 7), veiem que, per un cantó, hi ha un augment de la presència 

d’aus en el moment 4 respecte la primera fase d’ocupació i com aquestes cauen en proporció dins el 

conjunt en el moment de màxima ocupació del conquiller (moment 2; 18%) – que remunta amb 

l’última fase d’assentament (22.5% d’aus). Ara bé, cal preguntar-se quines parts es troben 

representades?  

Així doncs, a partir del gràfic de barres en què es contraposa la freqüència d’aparició de les parts 

esquelètiques més representatives dels taxons i/o espècies principals – tals com el tronc, la cintura 

anterior, les extremitats i el crani (veure annex 8) – es pot observar com l’increment proporcional d’aus 

en el moment 4 s’acompanya d’un major aprofitament de les parts esquelètiques del tronc, i la cintura 

anterior i posterior, que se sap que són parts que aporten un major rendiment econòmic (Mameli & 

Estévez Escalera, 2004b, p. 19). De la mateixa manera, cal posar en relació la davallada de la presència 

d’aus en el moment 2, amb l’increment representatiu de les extremitats en detriment del tronc i la 

cintura – tot i que caldrà veure què comprèn, en cada cas, la classificació d’extremitats, ja que seria 

significatiu si els elements a què fan referència formessin part de l’ala, perquè aquesta representa una 

aportació alimentària pràcticament nul·la (Mameli & Estévez Escalera, 2004b, p. 19). Contràriament, 

però, es pot observar com en el cas de les aus marines (veure annex 9) hi ha un aprofitament gairebé 

total de l’animal, vist que pel que fa a les extremitats, ens trobem amb un 81% de restes d’alta 

contribució econòmica – d’entre les quals destaca la gran proporció d’húmers (un 23%) i d’ulnes (un 
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20%) – mentre que només un 19% de les parts d’extremitats d’aus se’ls atribueix un baix rendiment 

econòmic.  

D’altra banda, és significativa la constant i progressiva disminució de presència de cetaci (veure annex 

7) – de fet, veiem que en un primer moment, proporcionalment a la resta de taxons, un 17.4% correspon 

a cetacis; mentre que en la fase final de l’assentament trobem que aquesta proporció ja només 

consisteix en un 2.1%. Així, hem de tenir en compte que és probable que aquest fenomen correspongui 

a la primera fase d’assentament de Lanashuaia, arran del verament d’una balena a la costa – tal com 

s’ha hipotetitzat a partir de la documentació de costelles de cetaci a la base de l’estructura anul·lar del 

jaciment en qüestió (Piana et al., 2000, p. 459); aquest grup yàmana, doncs, s’hauria assentat prop del 

cetaci per tal de poder aprofitar-ne l’abastiment de productes alimentaris com de primeres matèries per 

a la fabricació d’útils. Conseqüentment, podríem interpretar la davallada de presència de cetaci com a 

un progressiu esgotament dels recursos que ofereix el cetaci. A més a més, també s’ha de considerar 

la instauració de partides de caça baleneres industrials amb l’arribada del contingent poblacional 

europeu, la qual cosa, hauria afectat, també, l’accés a aquests cetacis per part dels yàmana. De fet, si 

ens centrem en les parts esquelètiques de cetaci que apareixen representades en el registre (veure annex 

10), és interessant veure com la progressiva disminució de cetaci també s’acompanya d’una disminució 

de l’aparició de parts esquelètiques del tronc de l’animal – d’on, en principi, en surt gran part de 

l’aportació càrnica – ja que podria ésser un indicador d’esgotament del recurs. 

Altrament, també és rellevant el fet que gran part de la composició esquelètica de cetaci no s’hagi 

pogut determinar – el qual es repeteix al llarg dels cinc fases d’ocupació amb proporcions, en general, 

elevades – ja que podem inferir que la seva gran fragmentació es deu a un ús d’aquests ossos de cetaci 

per a l’obtenció del seu greix (Outram, 2001).  

Pel que fa a la presència d’extremitats de cetaci, en veiem una casuística generalment baixa, ja que 

aquestes – consistents, principalment, en les aletes de les balenes –  tenen una molt baixa aportació 

alimentaria, de manera que segurament els ossos corresponents a les extremitats (falanges i metàpodes) 

les deixarien allà on havia varat la balena. 

Quant a la composició del llop marí dins el conjunt (veure annex 7), veiem que, contràriament al 

fenomen que s’observa amb els cetacis, hi ha una tendència d’augment de presència de pinnípedes – 

malgrat el trobem en baixa proporció en els moments 3 i 4 (amb un 6.4 i 6.7% respectivament). Així, 

es pot observar com en la primera fase d’ocupació (moment 5) hi hauria una composició del 12% de 

pinnípedes, mentre que en la fase de màxima ocupació del conquiller (moment 2) la presència de llop 

marí augmenta fins a un 24.5% i, en les últimes fases d’assentament, arriba a un 31%. Conseqüentment, 

es podria posar en relació aquesta oscil·lació de l’aparició de pinnípedes amb la progressiva davallada 

que s’observa respecte la presència de cetaci – ja esmentada anteriorment – i, de fet, es podria atribuir 
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a un fenomen supletori de l’aportació calòrica i de greix que hauria suposat el cetaci en les primeres 

fases d’ocupació, per l’aportació calòrica del llop marí.  

Ara bé, a partir de l’estudi de les parts esquelètiques de llop marí en el conjunt (veure annex 11) i la 

freqüència en què apareixen, a priori es podria inferir un aprofitament diferenciat d’aquest respecte 

del cetaci, vist que hi ha una major presència de parts del tronc en detriment d’aquells elements que 

no s’han pogut determinar – segurament, a causa de la seva fragmentació – resultat de l’extracció del 

greix de l’os. Tanmateix, en el moment 2 veiem com hi ha un dràstic augment de la proporció 

d’extremitats i un descens de la presència de parts del tronc de llop marí. Així, si aprofundim en quina 

part de les extremitats es troba representada sota el denominatiu general (veure annex 12), veiem que 

hi ha una majoria d’un 52% que es correspondria amb parts de les extremitats de baixa aportació 

calòrica – metàpodes, carps, i tarsos – mentre que el 48% restant es trobaria compost, pròpiament, per 

ossos llargs amb una aportació econòmica més elevada. Conseqüentment, aquest gran percentatge de 

parts de les extremitats no consumibles es podria associar a una recuperació de les restes de processat 

de l’animal (d’esquarterament i desarticulació).  

Alhora, sembla que la presència d’ictiofauna en el conjunt també hauria tingut cabuda dins aquesta 

dinàmica del llop marí, ja que és rellevant la relativament gran proporció d’aquesta en els moments 3 

i 4 (29.2% i 15.7% respectivament) en comparació amb el percentatge composicional de llop marí. Per 

tant, es podria inferir una substitució del consum de pinnípedes pel consum d’ictiofauna – vist que, en 

fases d’assentament posteriors, també veiem com la fluctuació quant a la presència d’ictiofauna també 

va relacionada a la fluctuació de llop marí. De fet, és també significatiu el progressiu descens de 

presència d’ictiofauna, augmentant, en canvi, la presència de llop marí en la fase de màxima ocupació 

(2) i la fase final de l’assentament (1) – en què veiem que hi ha un 23.9% d’ictiofauna en contraposició 

a un 24.5% de llop marí, i un 14% d’ictiofauna en contraposició a un 31.4% de llop marí, 

respectivament.  

Pel que fa a la presència de guanac dins el conjunt (veure annex 7), veiem com aquest es manté constant 

al llarg de tota la durada del jaciment – amb uns percentatges que oscil·len entre el 14% i el 16.6%. 

Així, aquesta constància també és significativa, ja que el guanac, durant l’hivern, abandona les zones 

de muntanya i es refugia a les zones de platja (Piana et al., 2000, p. 457); conseqüentment, a partir de 

la constant presència de guanac en el registre podríem arribar a inferir l’ocupació de Lanashuaia es va 

produir durant les estacions fredes. De fet, podem veure que si bé proporcionalment hi ha més 

presència de restes d’ictiofauna – la captura de la qual hauria sigut, probablement, més freqüent – cal 

destacar que el guanac hauria sigut una de les grans fonts d’aportació calòrica i proteínica (Piana et 

al., 2000, p. 459). Així, aquesta informació es complementa perfectament amb el que s’observa a partir 

de les parts esquelètiques més representades de guanac en el registre (veure annex 13), ja que al llarg 

de totes les fases d’assentament es documenta una alta presència d’extremitats, d’entre les quals, un 
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87% suposen aportació d’aliment per als yàmana – principalment, ossos llargs de les extremitats 

anteriors i posteriors de l’animal, dels quals destaquen el 18% de tíbies, el 17% de fèmurs i húmers i 

el 15% de radis per la seva abundància (veure annex 14).  

D’altra banda, veiem com la fluctuació en el transcurs de les diferents fases d’ocupació del jaciment 

de l’aprofitament de les parts del tronc de guanac – una zona anatòmica de gran aportació càrnica, 

també – es relaciona amb l’oscil·lació de les proporcions d’extremitats dins de cada fase. Així, per 

exemple, es pot veure com en la segona fase d’ocupació (moment 4), la documentació d’elements 

esquelètics corresponents al tronc augmenta alhora que la proporció d’extremitats disminueix; mentre 

en la penúltima fase d’ocupació (moment 2 en el gràfic) veiem com es produeix el fenomen invers.  

Tanmateix, si bé observem aquesta relació en els dos casos mencionats, és rellevant l’excepció que 

comporta la composició esquelètica de guanac de l’última fase d’ocupació de Lanashuaia (moment 1 

en el gràfic): s’observa una disminució proporcional de les parts esquelètiques del tronc i de les 

extremitats en detriment d’un increment d’elements esquelètics corresponents al crani i elements no 

determinables. Per tant, es podria interpretar aquesta coincidència de l’increment de presència de crani 

i d’indeterminats amb la fase final d’ocupació com un recés dels ramats de guanacs a les muntanyes 

altre cop amb l’arribada del bon temps. I és que malgrat a partir del gràfic de composició taxonòmica 

(annex 7) es pot veure com en aquesta última fase d’ocupació hi ha el major percentatge de guanac 

(16.6%) cal tenir present que la gran fragmentació de les restes (sobretot, procedent de l’alta proporció 

d’indeterminats) per a l’obtenció del moll de l’os (l’última reserva de greix de l’animal) segurament 

ha influït en aquest aspecte.  

3.2 Resultats espacials: remuntatges 

Tal com ja s’ha especificat a la metodologia, en primer lloc s’ha volgut observar quin procés de 

formació del dipòsit arqueològic global hi ha hagut, a partir de l’anàlisi dels remuntatges. Tanmateix, 

a causa de l’ampli ventall de casos que hi ha per comentar, i del reduït espai que tenim, només es 

comentaran aquells remuntatges més significatius per a exemplificar els resultats.  

Així doncs, de manera general, es veuen dos tipus de formacions del dipòsit: la primera consistiria en 

aquelles formacions d’agrupacions d’elements esquelètics d’un mateix individu – els quals, 

segurament, s’haurien consumit i dipositat en el mateix lloc. Aquest seria el cas exemplar de les 

costelles de cetaci que trobem dipositades en el conquiller principal i que s’han trobat en unitats 

arqueològiques de la segona fase d’ocupació de Lanashuaia (veure annex 15). És rellevant la seva 

associació a una de les primeres fases d’ocupació de la cabana perquè, el fet que tota l’acumulació 

sigui d’aquest mateix moment, estaria reafirmant la hipòtesi ja plantejada a partir dels resultats de 

l’estadística descriptiva referent al progressiu esgotament dels recursos que ofereix el cetaci: primer 

haurien esgotat els recursos de més aportació càrnica de l’animal, i, en fases posteriors haurien 
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consumit altres productes de menys aportació nutricional – per això, no trobem costelles de cetaci en 

fases posteriors. 

És interessant, també, l’acumulació de tarsos que s’observa a l’extrem Sud-Est del conquiller principal, 

compost per un calcani, dos tarsos i un os mal·leolar de guanac del penúltim moment d’ocupació 

(veure annex 17). Aquests, si bé es troben tots vermiculats, no presenten cap tipus de modificació 

antròpica. Per tant, contràriament a l’acumulació de costelles de cetaci que hem explicat anteriorment, 

aquesta concentració de tarsos de guanac es podria correspondre amb una activitat de desarticulació 

de l’animal, ja que els elements representats no aporten gran quantitat càrnica a consumir. 

D’altra banda, però, veiem que la majoria de remuntatges que s’han documentat es troben dispersos 

en l’espai i, a més a més, els elements que remunten es troben en diferents nivells arqueològics. D’entre 

aquests elements esquelètics, n’hi ha que no presenten cap tipus de modificació antròpica i/o animal, 

però que sí que es troben alterats per fenòmens tafonòmics (principalment rodats i vermiculats) – la 

qual cosa corrobora el que ja s’havia interpretat anteriorment com a una ocupació continuada del 

jaciment durant els 6 mesos. El fet que hi hagi tants remuntatges entre elements de diferents unitats és 

indicador que si bé s’ha desocupat l’assentament en algun moment, aquest lapse temporal tampoc ha 

sigut massa gran, ja que no s’ha acumulat cap tipus de sedimentació que separi els nivells arqueològics 

en moments d’ocupació-abandó.  

Així doncs, un dels casos més clars és el que veiem que a la zona del conquiller principal, on trobem 

l’articulació de tota una extremitat posterior de llop marí. Aquesta, es troba composta per un fragment 

de tíbia (TI) esquerra vermiculada – localitzat vora el límit exterior de la cabana, en unitats 

arqueològiques de la segona fase d’ocupació – que articula amb una epífisi distal esquerra de TI i, 

alhora, amb una epífisi proximal de fèmur (FE) – localitzada en el conquiller principal i en unitats de 

la penúltima fase d’ocupació. Conseqüentment, malgrat els elements esquelètics no presenten 

modificacions antròpiques, podríem estar davant d’una zona d’extracció de la carn de l’animal, i que 

la dispersió dels elements de l’extremitat posterior d’aquest hagi estat causada per moviments post 

dipòsit (un possible condicionament del conquiller, o pel mateix moviment post dipòsit dels materials 

arran del pendent creat a partir de l’acumulació de material, ja que el que sí que trobem són 

modificacions tafonòmiques; veure annex 16).  

Un altre exemple clar, també en el cas del llop marí, és l’articulació entre diferents vèrtebres caudals 

(VCD) i fragments de VCD de la penúltima fase d’ocupació (veure annex 16). Hi ha una acumulació 

de tres VCD que articulen i que es troben a l’exterior de la cabana, a l’extrem més oriental del 

conquiller principal – aquestes, sense presència de modificacions antròpiques ni tafonòmiques. Per un 

altre cantó, trobem les dues VCD i el fragment de VCD restants, es troben dins el límit oriental de 

l’estructura anul·lar o just a les immediacions; així, aquestes sí que tenen, en general, vermiculacions 

de les radícules de plantes. La qüestió és que els elements d’ambdues articulacions articulen, de manera 
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que podrien haver pertanyut a un mateix individu; conseqüentment, és probable que aquests elements 

esquelètics – de poca aportació econòmica – siguin el resultat del processat de l’animal. Per tant, en 

aquest cas, és probable que hi hagi hagut un moviment antròpic voluntari ja que al tractar-se de VCD, 

pot ser que en un primer moment, l’animal s’hagués processat a l’exterior de la cabana (el que es 

correspondria amb l’acumulació de l’extrem oriental del conquiller) i, posteriorment, hi hagués hagut 

un transport de l’esquelet pèlvic per l’aprofitament de la seva carn – el qual també hauria pogut 

comprendre el sacrum i VCD encara articulades. Aquest cas, alhora, és rellevant per la seva baixa 

incidència tafonòmica, vist que aquesta ens proporciona un grau més de seguretat a l’hora de realitzar 

inferències sobre l’activitat humana implementada sobre els materials i la seva posició. 

Altrament, hi ha elements esquelètics que, a banda de les modificacions tafonòmiques que puguin 

presentar, també se’ls ha identificat traces de modificacions antròpiques, majoritàriament, 

corresponents a les tasques de processat de l’animal i al consum humà d’aquest. És important, doncs, 

veure si a partir de l’espai que ocupen els remuntatges es poden documentar zones diferenciades segons 

si s’hi duen a terme processos d’extracció de carn de l’animal, o el consum d’aquest.  

D’aquesta manera, per exemple, veiem com hi ha una vèrtebra lumbar (VL) de guanac en un extrem 

del conquiller –fragmentada i cremada, de color gris, amb presència de vermiculacions de les radícules 

de plantes i rodada – que té una relació de concordança segura amb la vèrtebra no determinada (VND) 

que es troba dins els límits de l’estructura anul·lar (veure annex 17). Per tant, a partir de la separació 

espacial d’aquests elements que concorden, juntament amb la tafonomia que s’observa en la VL, es 

pot inferir que després del processat d’aquestes vèrtebres per al seu consum, s’ha dut a terme una acció 

de manteniment de l’interior de l’estructura d’habitatge. A més a més, se sap que mentre que la VND 

del centre de la cabana s’ha recuperat de les unitats arqueològiques corresponents a la primera fase 

d’ocupació, la VL s’ha trobat en el que correspon a la tercera fase d’ocupació. Per tant, això reforça la 

hipòtesi que hi ha hagut una activitat de manteniment de l’espai de dins de l’estructura, cap a fora. 

També trobem un fragment de radi (RA) proximal dret de guanac marcat per les radícules de plantes 

que remunta amb dos altres fragments d’ulna (UL) dreta de guanac. Els tres fragments presenten 

marques de percussió de l’os, la qual cosa es podria interpretar com una evidència d’aprofitament del 

moll de l’os. Ara bé, altre cop hem de tenir present que mentre un dels fragments d’UL i el RA proximal 

s’han trobat en unitats de la tercera fase d’ocupació de Lanashuaia, l’altre dels fragments d’UL s’ha 

documentat a l’última fase d’ocupació del jaciment; conseqüentment, malgrat aquesta extremitat dreta 

de guanac s’hauria consumit en aquesta última fase, és probable que a causa de tasques de manteniment 

de l’interior de l’estructura, aquests elements s’haguessin dipositat fora de la cabana i, per la pendent 

de la mateixa acumulació del conquiller, els elements basculessin a banda i banda d’aquest.  

Corresponents a la penúltima fase d’assentament, s’ha pogut documentar, a l’extrem Nord-Est del 

conquiller principal, un fragment medial de FE de guanac amb modificacions antròpiques de percussió 
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– probablement per a l’extracció del moll de l’os o, resultat de la desarticulació de l’animal – que 

segurament és del mateix individu que el metatars (MT) i que presenta marques de tall longitudinals. 

Alhora, aquests dos elements esquelètics concorden amb dos altres fragments de FE medial de guanac 

que no presenten altre tipus de modificacions que vermiculacions de les radícules. Per tant, vista la 

seva localització concentrada en el límit Sud-Est del conquiller general, podríem inferir que s’hauria 

tractat d’una zona de processat de l’animal, la qual es podria posar en relació, també, amb l’acumulació 

de falanges de guanac que hi ha a la vora (veure annex 17).  

Per un altre cantó, és significativa la relació que s’ha documentat entre una primera molar (M1) de 

guanac, localitzada al centre del conquiller general i corresponent a l’última fase d’ocupació, i el 

premolar (PM), també de guanac, que es troba a la zona de conquiller que hi ha davant de l’obertura 

d’entrada a l’estructura anul·lar, en unitats de la penúltima fase d’ocupació (veure annex 17). I és que 

podria ser que s’hagués aprofitat la carn de la llengua del guanac, de manera que, durant el processat 

de la mandíbula per a la seva extracció, podrien haver-ne caigut algunes dents. La seva localització 

actual, però, segurament és resultat de la neteja de l’interior de la cabana i de l’escombrat dels residus 

cap a fora dels límits de l’estructura.  

El mateix passa amb la possible concordança de dos fragments petits de maxil·lars (MX) de guanac i 

un fragment mitjà de premaxil·lar (PMX): un dels fragments de MX es troba dins l’última fase 

d’ocupació de l’estructura anul·lar de la cabana; mentre, l’altre fragment de MX s’ha documentat en 

unitats corresponents a la segona fase d’ocupació – de la mateixa manera que el fragment de PMX. 

Així, hem de tenir en compte que si bé el crani de guanac s’hauria pogut consumir durant l’última fase 

d’assentament, el manteniment (neteja) de la zona interior de l’estructura hauria arrossegat aquests 

elements cap a les zones Nord-Est i Sud-Est del conquiller principal. 

3.3 Resultats espacials: densitats i distribucions 

Un cop hem vist quins processos han participat en la formació del dipòsit, si ens centrem en les 

densitats i les distribucions dels diferents materials, veiem que, d’entrada, tal i com ja s’ha pogut 

observar a partir dels remuntatges, gairebé la totalitat del material es troba a la zona del conquiller 

principal, a l’Est de l’estructura anul·lar (veure annex 18).  

Tanmateix, quan es té en compte la distribució d’aquells elements que s’han categoritzat com a resultat 

de processos d’extracció de l’animal (rebuig; veure annex 19), i els que s’haurien consumit (residus; 

veure annex 20), veiem com – malgrat a primera vista semblin distribucions similars – les restes 

d’extracció de l’animal es troben més concentrades en espais concrets, sobretot, al Sud-Est del 

conquiller principal i cap al Sud. A més, si bé trobem algunes restes de processat de l’animal dins la 

planta de la cabana, aquestes, com ja hem vist anteriorment, podrien ser el resultat del material que 

hauria basculat per la pendent de l’acumulació principal del conquiller. Quant a les restes de consum, 
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aquestes es troben més disperses en l’espai, tant dins l’estructura, com a l’exterior, a la zona del 

conquiller principal, però també a la zona de conquiller que es troba a l’entrada de la cabana (a l’Oest). 

Conseqüentment, per tal d’aprofundir més en la possible conformació d’espais diferenciats depenent 

del consum, s’han representat les distribucions de les parts esquelètiques de més aportació càrnica (les 

quals, probablement s’haurien consumit); i les distribucions de les parts esquelètiques que haurien 

tingut una mínima (o nul·la) participació en el consum càrnic – segurament, consistents en els rebutjos 

generats en el processat de l’animal (espellament, esquarterament, etc.).  

D’aquesta manera, en primer lloc, si ens centrem en el cetaci, veiem com, altre cop, es reafirma el que 

ja s’havia proposat anteriorment a partir de l’anàlisi descriptiva de la composició i dels remuntatges: 

a partir de les densitats de cetaci de les diferents fases d’ocupació, s’observa un esgotament progressiu 

dels recursos que aquest ofereix. Així, corresponent a la primera fase d’ocupació (moment 5) 

s’observen quatre concentracions principals – segurament, resultat del primer processat de la balena 

varada, ja que hi ha restes que fins i tot es troben fora de la zona del conquiller (veure annex 21). Ara 

bé, és durant la segona fase d’ocupació del jaciment que es configuren dues concentracions principals: 

una a l’interior de la cabana, i una altra a l’exterior (veure annex 22). Aquestes concentracions, doncs, 

es poden posar en relació amb la de les costelles de cetaci, ja que, tal com s’ha vist a partir dels 

remuntatges, és en aquesta fase quan se’n produeix el consum. D’aquesta manera, si per una banda ens 

fixem en la representació de densitat de les costelles de cetaci (annex 23) i, per un altre, en les 

distribucions dels punts centimètrics corresponents a dites costelles (annex 24), es pot observar com 

la concentració principal de restes de consum de cetaci d’aquesta segona fase d’assentament seria la 

que es troba a l’exterior de l’estructura anul·lar.  

Altrament, quan s’avança en el temps, es veu com el consum de cetaci decau, de manera que malgrat 

en la penúltima fase d’ocupació veiem com hi ha un major nombre de restes de cetaci (veure annex 

25), aquestes s’han de posar en relació amb la gran fragmentació dels elements indeterminats – els 

quals s’haurien aprofitat per al consum de greix de l’os. Així, aquestes restes les trobem concentrades, 

principalment, a l’interior de la cabana – tot i que també es troben algunes acumulacions menys 

rellevants a l’exterior (veure annex 26 i 27). Conseqüentment, el progressiu desplaçament de les restes 

de cetaci que es troben a l’exterior en les primeres fases, al Sud-Est, cap a l’interior de la cabana amb 

el pas del temps, es relaciona amb aquest canvi de l’estratègia d’aprofitament; mentre en els primers 

moments d’ocupació hi ha un consum càrnic del cetaci, durant les fases finals, veiem com es necessita 

una font de calor per al bullit dels elements indeterminats per a l’extracció del seu greix – de manera 

que les restes es troben dins l’estructura. 

Pel que fa al llop marí, veiem com en les primeres fases d’ocupació del jaciment no hi ha un consum 

gaire elevat de llop marí – almenys, no prou significatiu com per poder parlar de grans concentracions 

(annexos 28, 29 i 30). De fet, no és fins les últimes fases d’assentament (concretament, la penúltima) 
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que es veu, altre cop, com hi ha un augment desproporcionat de restes de llop marí (veure annex 31), 

en detriment de les de cetaci – tal com també s’observa a partir de l’anàlisi composicional. Així, cal 

tenir en compte que malgrat alguns gràfics de les fases inicials no són gaire significatius a causa de 

l’escàs nombre de restes, hem representat les densitats i les distribucions de tota manera amb la finalitat 

de presentar uns resultats de manera homogènia.   

Aquestes restes de llop marí, es concentren, generalment, a la zona del conquiller principal, juntament 

amb algunes restes que es troben a l’interior de l’estructura anul·lar que segurament han basculat per 

la pendent del dipòsit principal; fins i tot, trobem alguna concentració de restes de llop marí que hauria 

quedat fora del conquiller. És interessant, també, el fet que les concentracions de material que queden 

fora de l’estrucutra es disposen al voltant dels tres fogars exteriors. Així, a partir de l’anàlisi de les 

densitats de diferents parts esquelètiques de l’animal, veiem com es produeixen dinàmiques de consum 

diferenciades en l’espai. 

D’una banda, s’observa com les parts de poc (o nul) valor de consum – tals com els metàpodes, les 

falanges, els carps i els tarsos – es concentren apartades de la cabana i, inclòs, més enllà del conquiller 

principal; hi ha molt poques restes que s’hagin recuperat dins l’estructura – les quals, segurament, són 

el resultat de moviments post dipòsit (veure annexos 32 i 33). 

Les restes de les quals s’hauria extret la major part de la carn – principalment, de les pelvis de llop 

marí – malgrat la mostra no sigui massa gran, veiem com la major densitat d’aquestes es troba dins la 

cabana i a les immediacions (annex 34); conseqüentment, es pot inferir un consum inicial de la pelvis 

de llop marí dins de l’estructura – concretament, a la zona Sud-Est d’aquesta – els residus del qual, 

posteriorment, s’haurien escombrat fora del centre de l’estructura. És més, si tenim en compte els punts 

centimètrics corresponents a les restes totals de pelvis, veiem com hi ha elements que fins i tot han 

caigut als extrems del conquiller principal (veure annex 35). 

Mentre, els residus que es correspondrien amb l’extracció de carn de menys qualitat – consistents, 

principalment, en costelles i vèrtebres toràciques trencades – es pot observar, a partir del gràfic de 

densitats (veure annex 36) com es troben més repartides pels extrems de la cabana i a la zona de 

conquiller – on, gràcies a la gràfica de dispersió de punts, es pot veure clarament, com les restes es 

localitzen al voltant de les estructures de fogar exteriors de la cabana (annex 37). Conseqüentment, és 

probable que s’hagués produït un consum deslocalitzat del costellam de l’animal i, aquelles residus 

que s’haurien consumit a l’exterior, s’haurien llençat al mateix conquiller.  

Finalment, referent a les restes associades amb l’aprofitament de greix de llop marí, s’observa com, 

per un cantó, les restes no determinades es troben tant a fora com a dins de l’estructura (annex 38 i 39) 

– tot i que les principals acumulacions les trobem distanciades de la planta de l’estructura. Tanmateix, 

és rellevant la disposició espacial de les restes de crani i d’elements dentaris de llop marí (veure annex 

40 i 41) – dels quals, a partir de la seva fragmentació, se’n pot inferir un consum del seu greix. 
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D’aquesta manera, s’observa com aquestes restes s’han documentat, principalment, prop de l’entrada 

de la cabana; i, en menor mesura, a l’exterior immediat d’aquesta, a l’extrem Sud-Est. 

Conseqüentment, podríem determinar, almenys, una àrea de consum del greix cranial a la zona de 

l’entrada de l’estructura anul·lar, en el conquiller secundari que queda a l’Oest d’aquesta.  

Si passem a analitzar la disposició espacial de les restes de guanac, veiem que, en primera instància, 

les concentracions de restes corresponents a la primera fase d’ocupació (annex 42) es troben bastant 

apartades de l’estructura d’habitatge en comparació a les distribucions que es veuen en altres fases 

d’ocupació; per tant, es podrien associar aquestes restes amb la presència de guanac abans de 

l’ocupació yàmana per les condicions ambientals de l’emplaçament (Piana et al., 2000, p. 462). De la 

mateixa manera, es pot observar com és a partir de la segona fase d’ocupació quan es comença a formar 

el dipòsit principal que, posteriorment, serà el conquiller principal – dinàmica que es perpetua fins la 

penúltima fase d’ocupació, moment en què es documenta un gran augment de restes de guanac (annex 

43, 44 i 45). A més a més, és a partir d’aquesta penúltima fase d’assentament que s’observa com el 

material es disposa al voltant de les tres estructures de fogar exteriors.  

D’aquesta manera, si ens disposem a analitzar quines dinàmiques de consum es poden haver donat per 

tal de resultar en aquesta distribució espacial del material, en primer lloc s’observa com les restes que 

es podrien associar al rebuig d’esquarterament de l’animal (i, per tant, de poca aportació nutricional) 

es troben principalment concentrades a la zona de conquiller (annex 47); tanmateix, si ens fixem en el 

gràfic de dispersió de punts, es veu com també es troben algunes restes (poques, en proporció) a 

l’entrada de la cabana (annex 48).  

Ara bé, quan només es té en compte la localització d’aquelles falanges de guanac que es troben 

fragmentades – indicadores d’un possible aprofitament del greix – aquestes es focalitzen a les 

immediacions de la cabana, a la zona Sud-Est (annex 49 i 50). Mentre, també relacionat amb 

l’aprofitament del greix de guanac, s’observa com els elements indeterminats es concentren als 

extrems del conquiller principal (annex 51) – malgrat a partir de la distribució de punts centimètrics, 

veiem que també s’han documentat restes a l’interior de la cabana (probablement, resultat del seu 

cuinat i consum, ja que es troben al voltant de l’estructura de fogar central (annex 52). Alhora, trobem 

que les restes cranials es localitzen tant a l’interior com a les immediacions de la cabana, en ambdós 

casos, també al voltant de les estructures de fogar (annex 53 i 54). 

D’altra banda, en relació a aquelles parts esquelètiques associades a l’extracció de carn de més qualitat, 

s’observa clarament com, mentre que els húmers es concentren majoritàriament a l’exterior de la 

cabana, al voltant dels fogars, en el cas dels fèmurs, aquests es troben dispersos tant dins com fora de 

l’estructura (annex 55 i 56, respectivament). Per tant, en el cas dels húmers de guanac – tal i com es 

pot veure, també, a partir de la dispersió de punts (annex 57) – és probable que aquests s’haguessin 

consumit fora, de manera que els residus generats s’haurien llençat, directament, al conquiller (acció 
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de la qual n’hauria resultat la segona acumulació que es veu en el gràfic; annex 55). En contraposició, 

creiem que els fèmurs de guanac s’haurien consumit a l’interior de la cabana, ja que els dipòsits 

exteriors semblen correspondre, més aviat, a condicionament de l’interior de l’estructura en qüestió. 

Quant a aquelles restes que es relacionen amb un consum de carn de qualitat inferior, es pot veure com 

les costelles i les vèrtebres toràciques de guanac es troben disperses per tot – es podria dir que hi ha 

un consum deslocalitzat (annex 58). A partir de la representació gràfica de la distribució de les costelles 

i les vèrtebres (annex 59), veiem que  aquelles que es disposen a l’interior de la cabana es trobarien a 

l’extrem més oriental d’aquesta, circumdant el fogar central; no obstant això, la principal concentració 

de vèrtebres i costelles es troba a l’exterior, també al voltant dels fogars. 

En tot cas, sabem que del guanac també n’aprofitaven la llengua per al seu consum, el que, en termes 

arqueozoològics es tradueix en acumulacions de mandíbules. D’aquesta manera, si bé a partir del gràfic 

de densitat (annex 60) s’observa que la concentració principal de mandíbules es localitza a l’extrem 

Sud-Est del conquiller principal, a partir del gràfic de distribucions (annex 61) es documenta una 

concentració de punts a la zona Est de l’interior de l’estructura, prop d’on quedaria el fogar central.   

Finalment, en el cas de les aus, veiem com en la primera fase d’ocupació del jaciment hi ha molt poca 

incidència d’au marina en el registre – només se n’han documentat 6 elements – la qual cosa, igual 

que amb el guanac, es pot explicar a partir de la presència d’aquests elements d’aus abans de l’ocupació 

yàmana; a més a més, la concentració d’aquests elements es troba molt localitzada fora del que seria 

el conquiller (annex 62). Aquesta hipòtesi es reafirma, també, a partir de l’increment de la presència 

d’au que s’observa a partir de la segona fase d’ocupació, moment en què es comença a configurar un 

dipòsit de restes d’au prou concentrat a l’exterior de la cabana (annex 63) que, amb el temps es va 

ampliant (annex 64). És interessant, però, la dispersió a l’interior de la cabana que trobem a partir de 

les últimes fases d’ocupació de Lanashuaia (annex 65 i 66) ja que, fins al moment, les concentracions 

principals es localitzaven a l’exterior. Així doncs, què canvia en aquests últims moments d’activitat 

del jaciment? 

Si ens centrem en les restes de rebuig de cuina, es pot observar que, d’una banda, les acumulacions de 

falanges d’au es trobarien, majoritàriament, fora de la cabana (annex 67 i 68). D’altra banda, també en 

relació a restes de rebuig, és rellevant la disposició de les restes de vèrtebres cervicals i les restes 

cranials d’aus al voltant del fogar central exterior (annex 69), vist que es podria posar en relació amb 

la disposició de residus de consum càrnic d’au – com seria el cas de les fúrcules. Així doncs, veiem 

que aquestes es troben disperses, també, al voltant del fogar exterior, mentre hi hauria una segona 

acumulació a l’extrem oriental del conquiller (annex 71 i 72) – la qual podria correspondre al dipòsit 

de residus d’aquelles fúrcules que s’haurien consumit. Conseqüentment, podriem estar davant d’una 

zona de preparació i consum de carn d’au, ja que es documenten elements cranials i vèrtebres cervicals 
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(resultat de rebuig de desarticulació de l’animal) i, alhora, fúrcules (elements de consum) que 

segueixen una distribució semblant a la del rebuig del crani i les vèrtebres cervicals (annex 69 i 72). 

De la mateixa manera, es pot observar com les restes d’escàpules i d’estèrnum d’au – elements, també, 

de gran aportació càrnica – es troben, en la seva totalitat, concentrades a l’exterior de la cabana, 

sobretot, a la zona Sud-Est d’aquesta (annex 73 – 75). A més a més, sobretot en el cas de l’estèrnum, 

a partir del gràfic de dispersió de punts centimètrics veiem com aquest, altre cop, es distribueix al 

voltant de l’estructura de fogar exterior (annex 76). 

Pel que fa a aquelles restes resultat del consum de carn de menys qualitat, veiem que tant els fèmurs 

com les tíbies, a partir dels gràfics de densitats, es veu com es concentren, principalment, a l’exterior 

de l’estructura anul·lar, en el dipòsit principal (annex 77 i 78, respectivament). Altrament, si 

s’observen els resultats dels gràfics de dispersió de punts, veiem com la presència de restes a l’interior 

de la cabana, al voltant de l’estructura del fogar central ens estaria indicant un consum interior de 

fèmurs i tíbies, mentre que, al mateix temps, es podria inferir un consum a l’exterior d’aquests, vist 

que l’acumulació del dipòsit principal exterior es troba resseguint els límits d’un dels fogars exteriors 

(annex 79 i 80, respectivament).  

Contràriament, però, s’ha de tenir en compte que pel que respecta a les restes de vèrtebres toràciques 

i de costelles d’au – també associades a un consum de carn de menor qualitat – s’observa un patró de 

consum diferent. Aquestes es concentren en dues localitzacions principals: d’una banda, trobem una 

acumulació de vèrtebres i costelles a l’interior de la cabana (annex 81) que, a partir de la distribució 

de punts X,Y (annex 82) s’observa com aquestes es dispersen al voltant del fogar central, tant per la 

zona de l’entrada, com per l’extrem oriental de l’estructura. Per un altre cantó, veiem una segona gran 

acumulació a l’exterior de la cabana, el dipòsit principal que, probablement, s’hauria creat a partir de 

les activitats de manteniment i neteja de l’espai interior. Per tant, creiem que hi hauria hagut un consum 

de la carn del costellam i de les vèrtebres toràciques d’aus a l’interior de l’estructura anul·lar i un 

posterior dipòsit dels residus a l’exterior d’aquesta.  

Per últim, en el cas de les aus també s’ha documentat, etnogràficament, un consum de les plomes per 

a la fabricació d’ornaments; aquestes, doncs, normalment, s’obtenien a partir de les ulnes, els radis i 

el húmers.  

D’aquesta manera, pel que fa als húmers d’au veiem com hi ha una concentració a la zona de l’entrada 

de la cabana que es diferencia clarament d’una altra gran acumulació de restes al conquiller principal 

(annex 83). A més a més, també és rellevant destacar la concentració de punts X, Y d’húmer que es 

troba a l’interior de la cabana, al voltant del fogar central (annex 84). El mateix fenomen s’observa, 

també, en el cas de les ulnes i dels radis – tot i que potser els resultats no són tan clars com en els 

húmers (annex 85-88). Conseqüentment, tenint en compte que aquests elements anatòmics és possible 

que no només s’haguessin consumit per les seves plomes, sinó pel seu contingut càrnic, creiem que es 
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poden diferenciar tres zones funcionals: una primera es trobaria a l’entrada – on, possiblement, 

s’haurien extret les plomes – mentre que, a l’interior s’hauria consumit la carn d’aquestes restes i, 

finalment, els residus s’haurien escombrat cap a l’exterior – el que hauria conformat la gran 

concentració del conquiller principal.  

De fet, recuperant la qüestió de quins canvis es produeixen en les últimes fases d’ocupació 

d’assentament, veiem com aquest consum d’ulnes, radis i húmers – juntament amb el consum de 

vertebres toràciques i costelles (que es localitzen, gran part, a l’interior de la cabana) – podrien haver 

incidit en el canvi d’un consum principalment exterior de les primeres fases d’ocupació, a un consum 

interior.  

 

4. Conclusions 

Gràcies a l’ampla disponibilitat d’informació etnogràfica sobre els grups caçadors-recol·lectors-

pescadors yàmana, sabem que les pràctiques i la normativització socials que regien aquest grup es 

fonamentaven en una forta dissimetria social basada en el sexe – com veiem, paradigmàticament, a 

partir de les cerimònies del ciexaus i el kina (Dragicevic et al., 2012, p. 9). No obstant això, hem de 

tenir en compte que aquestes cerimònies no tenien altra finalitat que la d’imposar i reproduir la 

discriminació de les dones mitjançant la diferenciació de les activitats de producció i reproducció 

(Estévez Escalera & Vila, 2013, p. 15). D’aquesta manera, la forta divisió sexual que estructurava 

els grups yàmana s’ha pogut documentar a través de les etnografies i, a més a més, a partir de l’anàlisi 

quantitatiu de la relació entre el valor real generat per homes i dones i el valor apropiat en retorn 

(Carracedo-Recasens & García-Piquer, 2017). 

Així, mentre les dones participaven en igual (o major) mesura en les tasques d’aprovisionament de 

nutrients, de processat i cuinat dels animals – així com també participaven en la producció d’eines, 

en el manteniment de les canoes i de l’interior de l’estructura d’habitatge, i tenien cura dels nens, 

dels homes i la gent gran – els homes s’haurien encarregat de la pesca amb arpó, de la caça de preses 

grans, la construcció de canoes i la preparació de les pells extretes del llop marí (Barceló et al., 2006, 

p. 204; Carracedo-Recasens & García-Piquer, 2017, pp. 115–116; Dragicevic, 2009, pp. 120–121). 

Per tant, d’entrada, s’observa una gran desigualtat en el repartiment de les feines. Ara bé, aquesta 

dissimetria social augmenta amb el que, en estudis previs d’altres jaciments (com ara, Túnel VII), 

s’ha identificat com a un valor apropiat per la dona més baix que el de l’home (annex 89) (Barceló 

et al., 2006). El present treball, doncs, ha permès continuar concretant, a partir del cas específic del 

jaciment de Lanashuaia, com es tradueix (i com es poden identificar) aquestes desigualtats socials en 

termes espacials. 
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D’una banda, hem pogut veure com, a nivell d’aprofitament de les diferents espècies, el grup yàmana 

ha anat regulant l’aportació d’aliment segons la disponibilitat de recursos de cada moment, tot trobant 

alternatives de consum davant l’esgotament de determinats recursos. A tall d’exemple, són rellevants 

les fluctuacions de les proporcions dels cetacis i dels pinnípedes: s’ha pogut constatar que, a mesura 

que la font d’aprovisionament de cetaci s’esgota, supleixen l’aportació calòrica d’aquest per mitjà 

del consum de llop marí; a més a més, acaben d’explotar el consum de cetaci a partir de l’aprofitament 

del greix d’aquest, la qual cosa implica un considerable increment del treball de les dones, 

encarregades d’aquesta tasca culinària – tal i com es veu a partir de la gran quantitat d’elements 

indeterminats de les fases finals d’ocupació, i de la mateixa manera que succeeix amb el llop marí i 

el guanac. Alhora, aquest consum càrnic, s’ha complementat, en el transcurs dels sis mesos 

d’ocupació de l’assentament, amb el consum d’aus marines – les quals, si bé no haurien suposat una 

gran aportació nutricional, haurien sigut, probablement, un aliment suplementari. Tanmateix, el que 

principalment ens ha interessat dins la nostra recerca és la possibilitat d’identificar espais de consum 

que reflecteixin les diferències socials que ja hem exposat; en conseqüència, a partir dels resultats de 

les anàlisis espacials que hem explicat prèviament, s’han pogut diferenciar espais segons producció 

i/o consum, i espais diferenciats segons el valor de consum de la carn – malgrat hem de tenir present 

que, en el treball que ens ocupa, s’han utilitzat unes categories de valor càrnic que no es corresponen 

a les presentades per Barceló et al. (2006), ja que, en certa manera, es tracta d’un estudi preliminar 

de l’aplicació de la metodologia d’estudi utilitzada.  

Pel que fa als espais que es diferencien a partir de la documentació de restes associades a processos 

de desarticulat, d’esquarterament, de cuinat i de consum, veiem com aquests s’evidencien, sobretot, 

a partir de l’estudi dels remuntatges – on es poden veure, per exemple, les acumulacions de tarsos i 

falanges que concorden als extrems del conquiller (fenomen que també ha sigut possible identificar 

a partir dels gràfics de densitats dels elements que conformarien l’extremitat de l’animal). Un altre 

exemple rellevant es conformaria per aquelles restes que remunten entre sí, que es troben en una 

mateixa zona – la qual cosa ens permet identificar aquest dipòsit com a un dipòsit de les restes que 

s’haurien consumit en el mateix lloc (com és el cas paradigmàtic de les costelles de cetaci). A més a 

més, també ens ha sigut possible documentar un possible transport antròpic del lloc de processat de 

l’animal, a la possible zona de consum – per exemple, en el cas de les vèrtebres caudals que es 

documenten fora i dins la cabana.  

D’altra banda, tot i la dificultat que comporten les activitats de manteniment de l’interior de la cabana 

– documentades etnogràficament i, a través de les dinàmiques de moviment del material que se’ns 

presenten en els remuntatges – a causa de la gran afectació sobre la disposició original dels materials, 

ha sigut possible la identificació de zones de consum diferenciades. Entre aquestes, veiem com 

algunes prenen especial rellevància dins el conjunt, per la seva marcada localització. 
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D’aquesta manera, cal destacar l’emplaçament dels cranis de llop marí a la zona de l’entrada de la 

cabana: sabem que un dels primers elements que s’hauria consumit d’aquests pinnípedes hauria sigut 

el cap, per a l’aprofitament del seu greix; per tant, segurament haurien deixat els cranis allà on 

s’haurien consumit. Tanmateix, hem de tenir en compte que, en contraposició, els cranis de guanac 

es troben situats a l’interior de la cabana, a la zona Sud-Est d’aquesta – malgrat l’aportació 

alimentària principal d’aquests, hauria sigut també, principalment, el seu greix. 

És interessant veure com aquesta diferenciació que es produeix entre la localització dels cranis de 

llop marí i els de guanac es pot traslladar, també, a altres elements esquelètics d’aquests: per exemple, 

en el cas dels elements indeterminats: s’observa com les restes de llop marí – tot i que la concentració 

principal es troba a l’exterior, segurament per qüestions de manteniment de l’interior de la cabana – 

la documentació d’algunes restes a l’interior de l’estructura, resseguint el fogar central, ens 

evidencien un consum interior d’aquestes restes. Però, pel que fa a les restes no determinades de 

guanac, veiem com la dispersió d’aquestes no dona peu per a la interpretació d’un consum a l’interior 

sinó que, més aviat, semblaria que s’haguessin consumit, principalment, fora, perquè les restes 

indeterminades que s’han trobat, estarien delimitant els contorns dels fogars exteriors.  

Per tant, a grans trets, podríem afirmar que hi ha àrees de consum de llop marí i àrees de consum de 

guanac – que, de manera gairebé automàtica, associem amb més aportació de carn (llop marí) i 

menys, tenint en compte que els guanacs que s’albiraven a la zona de Cambaceres baixaven a l’hivern 

– moment en què l’aliment terrestre escassejava – per refugiar-se del clima extrem de les muntanyes 

on habitava durant l’estiu. Conseqüentment, i prenent el cas del guanac i el llop marí com a exemple, 

podríem associar aquells espais del consum de carn de menys qualitat, amb espais de consum femení; 

i aquells espais amb presència de restes de consum de carn de més qualitat, amb espais de consum 

masculí. 

No obstant això, aquest treball pretenia ser introductori en la matèria, de manera que en perspectives 

de futur caldria realitzar proves estadístiques més aprofundides i multivariants per acabar de definir 

les correspondències entre els elements consumits i les possibles àrees de consum, així com per 

acabar de verificar quin sector social hauria tingut accés al consum de cada zona; de moment, si bé 

no s’han pogut associar, de manera clara, un tipus de consum a la població femenina o masculina, sí 

que hem pogut documentar espais de consum de carn de gran qualitat – com és el cas la zona Sud-

Est de l’interior de la cabana, on trobem les acumulacions de pelvis de llop marí i de fèmur de guanac, 

on hipotetitzem que s’hauria produït un consum masculí per la seva gran aportació alimentaria.  

Per poder donar una explicació global mes fonamentada manca confrontar aquests resultats amb 

l’anàlisi de la resta de l’evidencia i el registre generat. Com a element fonamental s’hauria d’afegir 

a l’anàlisi entre d’altres l’estudi de la producció i consum dels instruments, la qual cosa excedeix de 

molt l’abast d’un treball com aquest. 
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Finalment, reprenent el terme de violència estructural definit al principi, veiem com aquest pot ser 

la causa estructural del registre que hem generat i per tant també és aplicable a l’hora d’explicar el 

funcionament i la organització de les societats caçadores-recol·lectores – i que, de fet, és la base de 

l’ordre social. 

 

5. Agraïments 

M’agradaria agrair la gran contribució de l’Albert García Piquer, doctorand del Departament de 

Prehistòria de la UAB i company de treball durant aquests mesos, per la seva ajuda, guia i consell en 

tot moment; així com per la seva aportació de part del material gràfic que apareix a l’annex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6. Bibliografia 
 

Álvarez Osorio, D. S., Matiz León, J. C., & Cárdenas Contreras, A. (2011). Modelos digitales 

batimétricos generados por métodos de interpolación IDW, Kriging, Shepard y B-Spline 

en el archipiélago de islas del Rosario. Geomática, 5, 3–14. 

Balbo, A. L., Madella, M., VIla, A., & Estévez, J. (2010). Micromorphological perspectives on 

the stratigraphical excavation of shell middens: A first approximation from the 

ethnohistorical site Tunel VII , Tierra del Fuego ( Argentina ). Journal of Archaeological 

Science, XXX, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.12.026 

Barceló, J. A., Briz, I., Clemente, I., Estévez, J., Mameli, L., Maximiano, A., … Zurro, D. 

(2006). Análisis etnoarqueológico del valor social del producto en sociedades cazadoras-

recolectoras. Treballs d’Arqueologia, 6, 189–207. 

Bridges, T. (1891). Datos sobre Tierra del Fuego comunicados por el Reverendo Thomas 

Bridges. Revista Del Museo de La Plata, 3, 313–320. 

Briz Godino, I., Estévez Escalera, J., & Vila Mitjà, A. (2009). Analizando la variabilidad del 

registro arqueológico en sociedades cazadoras-recolectoras desde la etnoarqueología. 

Arqueología Iberoamericana, 1, 5–16. 

Carracedo-Recasens, R., & García-Piquer, A. (2017). Experimental ethnoarchaeology: studying 

hunter-gatherers at the uttermost end of the Earth. In B. Finlayson & G. Warren (Eds.), 

The diversity of hunter-gatherer pasts (pp. 110–131). Oxford: Oxbow Books. 

Conolly, J., & Lake, M. (2006). Sistemas de Información Geogràfica aplicados a la 

Arqueología. Bellaterra: Ediccions Bellaterra Arqueologia. 

Dragicevic, I. (2009). El estudio del espacio social desde la perspectiva etnoarqueológica. 

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, 11, 115–135. 

Dragicevic, I., Estévez, J., Piqué, R., & Vila, A. (2012). Gestión del espacio y organización 

social: ejemplos etnoarqueológicos de Tierra del Fuego. In G. Acosta (Ed.), Arqueología 

de la vida cotidiana. Espacios domésticos y áreas de actividad en el Mexico antiguo y 

otras zonas culturales (pp. 533–548). México: UNAM-IIA. 

Estévez Escalera, J. (1991). Cuestiones de fauna en Arqueología. In A. Vila (Ed.), Arqueología 

(pp. 57–77). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Estévez Escalera, J. (1995). Una Història Inacabada: L’estudi de restes animals arqueològiques 

davant un gran repte. Cota Zero, 11, 13–24. 

Estévez Escalera, J. (2000). Aproximación dialéctica a la Arqueotafonomía. Revista Atlántica-

Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, 3, 7–28. 

Estévez Escalera, J. (2009). Ethnoarchaeology in the uttermost part of the Earth. Arctic 

Anthropoloy, 46, 132–143. 
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Annex.1: Diagrama estratigràfic de les diferents unitats excavades en les diferents campanyes d’excavació. Extret de Verdún et. al (2015) 
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Annex.2: Taula dels rangs de fragmentació implementats en l’anàlisi del material de Lanashuaia.  

Grau de fragmentació Definició

1 Sencer

2 > ½

3 ½

4 < ½

Tamany Mida Codi

Petit < 5cm 1

Mitjà 5-15cm 2

Gran > 15cm 3

Annex.3: Taula dels rangs de tamany implementats en l’anàlisi del material de Lanashuaia.  

Modificació Codi

Cremat QU

Cremat blanc QB

Cremat gris QG

Cremat negre QN

Cremat marró QM

Talls CUT

Chops CHO

Estries SL

Marques de desarticulat SLD

Marques de descarnament SLC

Percussió PER

Fractura FRC

Mossegat CRU

Annex.4: Taula dels codis de les modificacions antròpiques identificatdes implementats en l’anàlisi del 

material de Lanashuaia.  
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Agents tafonòmics Codi

Vermiculacions VER

Rodat ROD

Trampling TRAMP

Exfoliacions EXF

Disgregat DISGR

Annex.5: Taula dels codis del agents tafonòmics identificats implementats en l’anàlisi del material de 

Lanashuaia.  

Annex.6: Taula dels codis dels tipus de concordança i del grau de seguretat d’aquesta implementats en 

l’elaboració de la matriu de dades per dur a terme els remuntatges.  

Tipus de concorcança Codi Definició Seguretat concordançaCodi

Concorda amb… CC És la concordança entre les diferents parts d'un os fragmentat Segur SEG

Mateix individu MI
S'hipotetitza que dos o més elements procedeixen del mateix 

individu
Probable PROB

Articula AR
S'hipotetitza que dos o més elements re-articulen. Aquesta relació 

pot tenir diferents graus de seguretat
Possible POS

Trencat RO
És el trencat de l'os en el moment (o després) de la seva 

recuperació
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Annex.7: Gràfic d’àrea en què es representa, de forma contínua, la composició taxonòmica dels diferents 

moments d’ocupació del jaciment de Lanashuaia; i taula amb els valors absoluts d’on s’ha originat el gràfic. 

Taxó Moment 1 Moment 2 Moment 3 Moment 4 Moment 5 Total

AU 96 174 52 157 22 501

CARNÍVOR 1 0 0 2 2 5

CETACI 9 75 19 63 20 186

GUANAC 71 138 23 64 17 313

ICTIOFAUNA 60 229 50 68 1 408

LLOP MARÍ 133 235 11 29 14 422

MMND 20 24 6 16 25 91

MND 28 68 8 28 10 142

ND 9 10 2 6 3 30

RODENTIA 0 4 0 0 1 5

Total 427 957 171 433 115 2103
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EXTREM

CINT

T

Annex.8: Gràfic de barres en què es contraposen les diferents proporcions de les parts esquelètiques d’aus 

marines en el transcurs dels diferents moments i subfases. Les línies traçades (amb la llegenda de colors a 

sota del gràfic) indiquen les oscil·lacions quant a la representació de les parts esquelètiques dels moments 

principals. En cas que la mostra representada no sigui significativa per la seva baixa freqüència, aquesta 

es representa amb una línia discontínua. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha 

generat el gràfic.  

1A 1B 1C 1 2A 2B 2C 2D 2E 2 3A 3B 3 4A 4B 4C 4 5A 5B 5

CINT ANT 3 3 0 6 0 4 1 0 9 14 6 1 7 1 12 0 13 2 0 2

CINT POST 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 6 0 9 0 1 1

CR 0 1 0 1 0 1 0 0 3 4 1 0 1 0 4 0 4 1 0 1

EXTREM ANT 7 6 1 14 0 12 3 1 18 42 6 4 10 7 21 8 4 0 2 2

EXTREM POST 4 7 1 13 1 3 0 0 13 17 14 1 15 4 10 1 15 0 0 0

T 1 1 0 2 0 2 0 0 2 4 1 0 1 8 9 0 17 0 1 1

15 18 2 36 1 23 4 1 46 83 28 6 34 23 62 9 62 3 4 7
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Os Aus Marines

CUAD 1

COR 2

FI 2

MT 6

FAL 7

CMC 11

RA 12

FE 14

TMT 15

TITA 19

UL 32

HU 36

Total 157

Annex.9: Gràfic de sectors en què es representen les diferents proporcions dels elements esquelètics que 

conformen les categories classificatòries més generals d’extremitats anteriors i posteriors de les aus marines 

recuperades a Lanashuaia. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha generat el gràfic.  
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ND

EXTREM

T

1B 1C 1 2B 2C 2D 2E 2 3A 3B 3 4A 4B 4C 4 5B 5

CINT ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

CR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

EXTREM ANT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTREM NO DET 1 0 1 3 0 0 3 6 1 0 1 2 5 2 7 1 1

T 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 21 0 21 4 4

VIRUTAS 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0

ND 3 5 8 12 1 2 51 66 14 4 18 6 23 29 14 14

4 6 10 15 1 4 58 78 15 4 19 4 33 26 61 20 20

Annex.10: Gràfic de barres en què es contraposen les diferents proporcions de les parts esquelètiques de 

cetaci en el transcurs dels diferents moments i subfases. Les línies traçades (amb la llegenda de colors a 

sota del gràfic) indiquen les oscil·lacions quant a la representació de les parts esquelètiques dels moments 

principals. En cas que la mostra representada no sigui significativa per la seva baixa freqüència, aquesta 

es representa amb una línia discontínua. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha 

generat el gràfic. 
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T

EXTREM

ND

1A 1B 1C 1 2A 2B 2C 2D 2E 2 3A 3B 3 4A 4B 4C 4 5B 5 4+5+6

ND 1 5 0 6 0 3 0 1 3 7 0 0 0 0 3 1 4 1 1 5

CINT ANT 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

CINT POST 2 9 1 12 0 3 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

CR 0 4 0 4 0 1 1 3 5 10 0 0 0 1 2 2 5 3 3 8

EXTREM ANT 1 8 2 11 2 9 0 0 2 13 0 2 2 0 1 1 2 3 3 7

EXTREM NO DET 2 22 1 25 0 24 5 3 15 47 1 0 1 1 0 0 1 1 1 3

EXTREM POST 2 11 12 25 0 21 6 0 9 36 1 0 1 1 0 4 5 1 1 7

T 6 38 6 73 3 59 11 12 29 16 6 1 7 3 2 6 11 3 3 21

14 97 22 156 5 121 25 20 65 138 8 3 11 6 9 14 29 14 14 54

Annex.11: Gràfic de barres en què es contraposen les diferents proporcions de les parts esquelètiques de 

llop marí en el transcurs dels diferents moments i subfases. Les línies traçades (amb la llegenda de colors a 

sota del gràfic) indiquen les oscil·lacions quant a la representació de les parts esquelètiques dels moments 

principals. En cas que la mostra representada no sigui significativa per la seva baixa freqüència, aquesta 

es representa amb una línia discontínua. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha 

generat el gràfic. 
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Os NR

CAL 2

CAR 2

PAT 2

TAL 2

FI 4

UL 4

RA 7

TAR 7

FE 8

HU 9

MC 9

TI 16

MT 27

Total 99

Annex.12: Gràfic de sectors en què es representen les diferents proporcions dels elements esquelètics que 

conformen les categories classificatòries més generals d’extremitats anteriors i posteriors de llop marí 

recuperades a Lanashuaia. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha generat el gràfic.  
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T

EXTREM

CINT

ND

1A 1B 1C 1 2A 2B 2C 2D 2E 2 3A 3B 3 4A 4B 4C 4 5B 5

CINT ANT 1 1 3 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0

CINT POST 0 1 0 1 0 0 1 4 3 8 0 0 0 0 1 0 1 2 2

CR 6 5 4 15 0 5 1 1 5 12 4 0 4 0 8 0 8 2 2

EXTREM ANT 1 6 3 10 2 2 1 3 7 15 3 1 4 2 7 1 10 4 4

EXTREM NO DET 2 6 0 8 0 8 1 4 19 32 1 3 4 3 12 5 20 3 3

EXTREM POST 1 9 2 12 0 11 2 6 11 30 1 2 3 1 1 2 4 3 3

T 4 8 1 13 1 8 1 5 12 27 5 2 7 3 15 2 20 2 2

ND 1 4 2 7 0 4 0 7 1 12 0 1 1 0 2 0 2 1 1

16 40 15 71 3 38 7 30 60 138 14 9 23 9 47 10 66 17 17

Annex.13: Gràfic de barres en què es contraposen les diferents proporcions de les parts esquelètiques de 

guanac en el transcurs dels diferents moments i subfases. Les línies traçades (amb la llegenda de colors a 

sota del gràfic) indiquen les oscil·lacions quant a la representació de les parts esquelètiques dels moments 

principals. En cas que la mostra representada no sigui significativa per la seva baixa freqüència, aquesta 

es representa amb una línia discontínua. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha 

generat el gràfic. 
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Os Guanac

MALEOLARE 1

TAL 1

CAL 2

CUN 2

PAT 3

TAR 4

UL 4

MT 6

MC 9

RA 14

FE 16

HU 16

TI 17

Total 95

Annex.14: Gràfic de sectors en què es representen les diferents proporcions dels elements esquelètics que 

conformen les categories classificatòries més generals d’extremitats anteriors i posteriors de guanac 

recuperades a Lanashuaia. A sota, taula amb els valors absoluts a partir de la qual s’ha generat el gràfic.  
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Annex.15: Planimetria del jaciment de Lanashuaia (el Nord es adalt) en què es representen els remuntatges identificats dins l’acumulació de 

costelles de cetaci.  
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Annex.16: Planimetria del jaciment de Lanashuaia en què es representen els remuntatges de llop marí. En lila, apareix encerclat el remuntatge entre les VCD.  
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Annex.17: Planimetria del jaciment de Lanashuaia en què es representen els remuntatges de guanac. En lila, apareix encerclat els remuntatge dels elements dentaris i 

del MX i PMX; en groc, l’acumulació de tarsos; i, en blau, les acumulacions de falanges i de les associacions entre els fragments de FE i MT.  
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Annex.18: Gràfic d’interpolació que representa les diferents densitats del total del material arqueològic de 

Lanashuaia en l’espai excavat (el Nord en aquests gràfics és a la dreta).  
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Annex.19: Gràfic d’interpolació que representa les acumulacions de materials corresponents a processos 

d’extracció dels animals (espellament, esquarterament, desarticulat,etc.). 
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Annex.20: Gràfic d’interpolació que representa les diferents densitats del total del material arqueològic 

categoritzat com a restes de consum. 
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Annex.21: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de cetaci corresponents a la primera 

fase d’ocupació del jaciment de Lanashuaia. 
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Annex.22: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de cetaci corresponents a la segona fase 

d’ocupació del jaciment de Lanashuaia. 



 

52 
 

 

  

 

Annex.23: Gràfic d’interpolació que representa la concentració total de costelles de cetaci en l’espai 

excavat. 
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Annex.24: Gràfic de distribució de punts X, Y de les costelles de cetaci. Els punts de color verd representen 

la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades centimètriques 

dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions a partir dels 

centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.25: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de cetaci corresponents a la quarta fase 

d’ocupació del jaciment de Lanashuaia. 
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Annex.26: Gràfic d’interpolació que representa la concentració total d’elements no determinats de cetaci 

en l’espai excavat. 
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Annex.27: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements indeterminats de cetaci. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.28: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de llop marí recuperat en unitats de la 

primera fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.29: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de llop marí recuperat en unitats de la 

segona fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.30: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de llop marí recuperat en unitats de la 

tercera fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.31: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de llop marí recuperat en unitats de la 

penúltima fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.32: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de falanges, metàpodes, carps i tarsos 

de llop marí (restes que, normalment, es troben relacionades a processos d’esquarterament).  
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Annex.33: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements corresponents a les extremitats de llop marí. 

Els punts de color verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus 

són les coordenades centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la 

comparació de les distribucions a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.34: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de pelvis de llop marí en l’espai 

excavat. 
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Annex.35: Gràfic de distribució de punts X, Y de les pelvis de llop marí. Els punts de color verd representen 

la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades centimètriques 

dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions a partir dels 

centroides i a partir de les coordenades centimètriques.. 
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Annex.36: Gràfic d’interpolació que representa les diferents acumulacions de costelles de llop marí 

documentades en el jaciment de Lanashuaia.. 
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Annex.37: Gràfic de distribució de punts X, Y de les costelles de llop marí. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.38: Gràfic d’interpolació que representa les diferents concentracions de restes no determinades de 

llop marí. 
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Annex.39: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements indeterminats de llop marí. Els punts de color 

verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.40: Gràfic d’interpolació que representa les diferents densitats de restes corresponents al crani i a 

les dents de llop marí. 



 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex.41: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements cranials i dentaris de llop marí. Els punts de 

color verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les 

coordenades centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de 

les distribucions a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.42: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes de guanac corresponents a la 

primera fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.43: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes de guanac corresponents a la 

segona fase d’ocupació de Lanashuaia. 
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Annex.44: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes de guanac corresponents a la 

tercera fase d’ocupació de Lanashuaia. 
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Annex.45: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes de guanac corresponents a la 

penúltima fase d’ocupació. 



 

75 
 

 

 

Annex.46: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes de guanac corresponents a la 

fase final del jaciment. 
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Annex.47: Gràfic d’interpolació que representa les diferents densitats de material corresponents a falanges, 

metàpodes, carps i tarsos de guanac. 
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Annex.48: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements corresponents a les extremitats de guanac. Els 

punts de color verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són 

les coordenades centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació 

de les distribucions a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.49: Gràfic d’interpolació que representa la concentració de falanges trencades de guanac. 
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Annex.50: Gràfic de distribució de punts X, Y de les falanges fragmentades de guanac. Els punts de color 

verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.51: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions d’elements no determinats de guanac. 
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Annex.52: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements indeterminats de guanac. Els punts de color 

verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.53: Gràfic d’interpolació que representa les diferents densitats de restes cranials de guanac en 

l’espai. 
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Annex.54: Gràfic de distribució de punts X, Y dels elements cranials de guanac. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.55: Gràfic d’interpolació que representa les diferents concentracions espacials d’húmer de guanac. 
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Annex.56: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de fèmurs de guanac documentats en 

l’espai excavat. 
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Annex.57: Gràfic de distribució de punts X, Y dels húmers de guanac documentats. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.58: Gràfic d’interpolació que representa les acumulacions de costelles de guanac en l’espai. 
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Annex.59: Gràfic de distribució de punts X, Y de les costelles de guanac. Els punts de color verd representen 

la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades centimètriques 

dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions a partir dels 

centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.60: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes de mandíbula de guanac 
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Annex.61: Gràfic de distribució de punts X, Y de les mandíbules de guanac documentades. Els punts de 

color verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les 

coordenades centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de 

les distribucions a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.62: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes d’au marina corresponents a 

la primera fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.63: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de restes d’au marina 

corresponents a la segona fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.64: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes d’au marina corresponents a 

la tercera fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.65: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes d’au marina corresponents a 

la penúltima fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.66: Gràfic d’interpolació que representa les concentracions de restes d’au marina corresponents a 

l’última fase d’ocupació del jaciment. 
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Annex.67: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de falanges d’au marina. 
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Annex.68: Gràfic de distribució de punts X, Y de les falanges d’au marina documentades. Els punts de color 

verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.69: Gràfic de distribució de punts X, Y de les vèrtebres cervicals i elements cranials d’au marina. 

Els punts de color verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus 

són les coordenades centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la 

comparació de les distribucions a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.70: Gràfic d’interpolació en què es representen les densitats de restes cranials i de vèrtebres 

cervicals d’au marina.. 
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Annex.71: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de fúrcules d’au marina. 



 

101 
 

  

Annex.72: Gràfic de distribució de punts X, Y de les fúrcules d’au marina. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.73: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions d’escàpules d’au marina. 
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Annex.74: Gràfic de distribució de punts X, Y de les escàpules d’au marina. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.75: Gràfic d’interpolació en què es representen les acumulacions de restes d’estèrnum d’au marina. 
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Annex.76: Gràfic de distribució de punts X, Y de les restes d’estèrnum d’au marina. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.77: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de fèmurs d’au marina. 
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Annex.78: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de tíbia d’au marina. 
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Annex.79: Gràfic de distribució de punts X, Y dels fèmurs d’au marina. Els punts de color verd representen 

la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades centimètriques 

dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions a partir dels 

centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.80: Gràfic de distribució de punts X, Y de les restes de tíbia d’au marina. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.81: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions de vèrtebres toràciques i 

costellam d’au marina. 
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Annex.82: Gràfic de distribució de punts X, Y de les restes de costelles i vèrtebres toràciques d’au marina. 

Els punts de color verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus 

són les coordenades centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la 

comparació de les distribucions a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.83: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions d’húmers d’au marina. 



 

113 
 

  

Annex.84: Gràfic de distribució de punts X, Y dels húmers d’au marina documentats. Els punts de color 

verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.85: Gràfic d’interpolació en què es representen les concentracions d’ulnes d’au marina. 
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Annex.86: Gràfic de distribució de punts X, Y de les ulnes d’au marina documentats. Els punts de color 

verd representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.87: Gràfic d’interpolació en què es representen les densitats de les restes de radi d’au marina. 
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Annex.88: Gràfic de distribució de punts X, Y dels radis d’au marina documentats. Els punts de color verd 

representen la distribució a partir de la referència dels centroides; els punts blaus són les coordenades 

centimètriques dels diferents elements. D’aquesta manera, ens és possible la comparació de les distribucions 

a partir dels centroides i a partir de les coordenades centimètriques. 
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Annex.89: Gràfic en què es contraposen els valors de producció i d’apropiació d’homes i dones utilitzats 

per Barceló et al (2006). A partir d’aquesta contraposició veiem com el valor generat per la dona és molt 

superior al de l’home, mentre que pel que fa al valor apropiat, s’inverteix la situació. Gràfic extret de 

Barceló et al. (2006). 


