
La Protohistòria és l’espai històric que abasta 

l’últim mil·lenni abans de la nostra Era (anE). 

Aquest període inclou, entre d’altres, el que 

coneixem com època ibèrica, que aniria des 

del segle VI anE fins al segle I anE. La cultura 

ibèrica  va ocupar tota la franja mediterrània 

de la península Ibèrica, des del sud de França 

fins a Andalusia, si bé no la podem considerar 

homogènia en les seves formes. 

 

A Catalunya, alguns dels principals pobles 

ibèrics foren els indiketes, a la zona de Girona, 

els laietans a la costa central, els ausetans i 

lacetans a l’interior, els cessetans a la costa 

tarragonina, els ilercavons al curs inferior de 

l’Ebre, on tenien frontera amb els ausetans de 

l’Ebre i els ilergets a la zona de Lleida. 

 

La Protohistòria 

L’arqueologia ibèrica 

El grup de recerca GRESEPIA desenvolupa la 

seva tasca científica en el camp de l’arqueologia 

protohistòrica, centrada sobretot a les 

comarques del Camp de Tarragona i les Terres 

de l’Ebre. La punta de llança de la nostra 

recerca són els assentaments de L’Assut 

(Tivenys, Baix Ebre) i La Cella (Salou, 

Tarragonès). 

Què i com menjaven els ibers? 

Grup de Recerca Seminari de Protohistòria  

i Arqueologia (GRESEPIA)  

Universitat Rovira i Virgili 

Qüestions que ens 

plantegem: 

 

Quins canvis  culturals, econòmics   

o tecnològics es produeixen en les 

societats del passat?  

 

Quin tipus d’estructura econòmica 

tenen i com la desenvolupen? 

 

Quines relacions culturals, socials  o 

econòmiques tenen amb altres 

societats? 

 

Quina és la seva vida quotidiana, 

religiosa, productiva i artística i com 

influeix en el desenvolupament de la 

comunitat? 

 

 

Organitza: Amb el suport de: 



La recerca arqueològica ha de ser 

tranversal, innovadora, s’ha de 

nodrir de diferents disciplines 

científiques i ha d’incorporar 

l’aplicació de les noves tecnologies. 

Què fem?  

L’Arqueologia és una eina que fem servir els 

historiadors per entendre i explicar les 

societats del passat, la seva cultura i el seu 

desenvolupament, així com els canvis 

històrics produïts al llarg del temps. Es tracta 

d’una tècnica que es nodreix de diferents 

disciplines científiques que ajuden a 

respondre les qüestions que ens  plantegem. 

 
 

Com ho fem?  

La recerca arqueològica: 

  Excavació del jaciment, 

recuperant-se materials 

ceràmics, lítics, metàl·lics, 

així com restes òssies, 

carbons, o altres elements 

que poden ser analitzats. 

Un dels nostres treballs 

consisteix en la realització 

de mostrejos de sediment 

per poder efectuar estudis 

arqueobotànics. 

  

 Llarg camí d’investigació al 

laboratori, una vegada s’ha 

recuperat tota la informació, 

en podem aprofundir en els 

estudis arquitectònics, 

ceramològics, 

zoarqueològics, carpològics, 

arqueobotànics, etc. 

 

Finalment totes les dades es 

combinen per respondre les 

preguntes que ens  fem. 
 

L’especialització 

Avui en dia, cada vegada hi ha més 

arqueòlegs especialitzats en diferents 

disciplines científiques que fins fa poc no 

estaven directament relacionades amb 

l’arqueologia o la història.  

 

Les innovacions en química, agronomia 

botànica, zoologia, dibuix tècnic, teledetecció, 

sistemes d’informació geogràfica (SIG), etc. 

suposen un avenç constant en les tècniques 

arqueològiques que ajuden a respondre 

preguntes fins ara enigmàtiques per l’escàs 

rastre físic que deixen certes activitats 

humanes. Una d’aquestes activitats que fins 

fa poc plantejaven un enigma és: Què 

menjaven els ibers?  

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:  Anàlisi de cops i talls en restes  de fauna, diagrama 

pol·línic, dibuix de materials ceràmics, identificació de llavors d’origen arqueològic, 

planimetria de l’assentament protohistòric de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre) 



Blat, ordi, llenties, pèsols, faves, 

porc, corder, llebre, cérvol, 

esturions, ostres, sípies, mel, 

raïm, olives, figues, magranes, 

làctics, hortalisses, cervesa, vi, 

etc.  

Què menjaven els ibers? 

Les darreres investigacions indiquen que la 

base de la dieta ibèrica eren els cereals i els 

llegums, amb una aportació proteínica de carn 

de porc i corder. Alguns animals com cérvols i 

llebres també eren consumits, així com peixos 

de riu, de mar i marisc. Les begudes 

predilectes eren la cervesa, més antiga, i el vi. 

Com menjaven els ibers? 

Més enigmàtic que saber què 

menjaven els ibers és saber com 

menjaven, és a dir, la preparació 

culinària, si els àpats eren 

col·lectius o familiars o si hi 

havia celebracions entorn 

d’alguns àpats, etc. 

Sabem que el blat es feia servir 

per fer pa, els llegums com 

llenties, faves o pèsols servien 

per fer sopes, estofats o 

farinetes, la carn de porc i corder 

es podia estofar o rostir a l’ast. 

Amb l’ordi elaboraven cervesa i 

amb la mel i fruits silvestres 

 

 

 
 

que recollien al bosc podien fer 

conserves per tot l’any. 

Molts forns de pa ibèrics eren 

comunitaris perquè els trobem 

als carrers dels poblats, així 

mateix, sembla que la majoria 

dels àpats eren de caràcter 

familiar, tot i que la celebració 

de banquets col·lectius es 

produïa en determinades 

situacions com per exemple en 

alguns rituals, ja que es poden 

localitzar dins de les cases 

grans abocaments de restes 

òssies corresponents a un sol 

moment. 

L’alimentació, molt més 

que menjar  

Des de la Prehistòria fins als nostres dies, l’alimentació 

ha estat un dels elements claus en l’evolució humana i 

en el seu  desenvolupament sociocultural. Alhora, ha 

estat un diferenciador característic de cada cultura o 

civilització.  

L’alimentació també és patrimoni. Saber què i com 

menjaven els ibers ens dóna resposta a alguns 

aspectes culturals que fins fa poc no podíem identificar 

i que suposen un tret característic que en alguns casos 

s’ha mantingut al llarg de la història.  

 

Llavors d’ordi, llentia i blat Elements relacionats amb l’agricultura ibèrica Anàlisi de restes de fauna Eelements realcionats amb la pesca ibèrica 


