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Carn de vedella
creiem menjàssem, ans que hi trobàssem
l’ungla i el dit tros mig partit;
tots lo miram e arbitram
carn d’hom cert era.

Jaume Roig. L’Espill, III (fragment)

1. INTRODUCCIÓ

L’aparició de restes humanes desarticulades amb mar-
ques antropogèniques de manipulació normalment s’inter-
preta com a resultat de comportaments antropofàgics o com 
a rituals de descarnament i d’esquarterament (Botella i al., 
2000). Aquest tema ha sigut objecte d’un controvertit i per-
sistent debat en el camp de l’antropologia (e.g. Arens, 1979; 
Kolata, 1986; Diamond, 2000; Neufeldt, 2012). Fet i fet, 
molts estudis han emfasitzat la definició de les variables di-
agnòstiques emprades en la determinació d’aquest fenomen 
(e.g. Boulestin, 1999; Fernández-Jalvo i Andrews, 2011; 
Marlar i al., 2000; Outram i al., 2005). En qualsevol cas, 
l’interès suscitat per aquesta matèria depèn més de la difi-
cultat d’identificació de certs comportaments humans que 
no al fet que puga considerar-se encara tabú per les societats 
occidentals (Boulestin, 1999).

Són molt nombroses les investigacions que identifiquen 
la presència de pràctiques antropofàgiques en una ampla 
varietat de contextos arqueològics i en diferents períodes, 
tot descrivint-se per exemple en el Plistocè inicial del ni-
vell TD6 de Gran Dolina (Atapuerca) (Saladié i al., 2013), 
en restes de neandertals (e.g. Defleur i al., 1993; Rosas i 
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al., 2006), en el Paleolític superior (p.e. Bello i al., 2015), 
en contextos mesolítics del nord d’Europa (p.e. Boulestin, 
1999; Gray Jones, 2011) i, finalment, en la prehistòria re-
cent (p.e. Villa, 1992). Malgrat tot, aquesta problemàtica 
prehistòrica no ha estat tractada exhaustivament en certes 
regions, com és la Mediterrània occidental, si bé és cert que 
un treball recent presenta una síntesi actualitzada (Saladié i 
Rodríguez, 2016).

Aquest article dóna a conèixer l’estudi tafonòmic deta-
llat d’una col·lecció de restes humanes datada entre ca. 10.2 
– 9 ky cal BP (Taula 1), recuperades en els nivells mesolítics 
del jaciment de Santa Maira, i que ha permès confirmar les 
pràctiques antropofàgiques en el Mesolític de les comarques 
centrals valencianes i situar aquest fet en el debat general 
sobre la seua identificació i el seu significat en el context 
de la façana mediterrània occidental (Morales-Pérez i al., 
2017).

El jaciment arqueològic de les coves de Santa Maira 
(Castell de Castells, la Marina Alta) (fig. 1 centre) es localit-
za a aproximadament 600 msnm sobre els estreps prebètics 
orientals. Es divideix en dos sectors d’excavació principals, 
situats en les dues grans cambres d’accés: la Boca Oest i el 
Corral del Gordo (fig. 1 centre i dreta), dels quals només el 
primer ha ofert les restes humanes que presentem ací. La 
seqüència arqueològica de la Boca Oest està conformada 
per cinc unitats litoestratigràfiques majors (fig. 1 esquerra): 

Paleolític superior final (nivell SM-5: 15 -12.9 ky cal BP), 
Epipaleolític (nivell SM-4: 12.9 – 10.2 ky cal BP), Meso-
lític (nivell SM-3: ca. 10.2 – 9 ky cal BP), Neolític (nivell 
SM-2: 6.6 – 6 ky cal BP), i restes poc articulades d’ocupaci-
ons posteriors (nivell SM-1: del Calcolític a època andalusi-
na). L’estudi d’aquesta seqüència ens ha permès obtenir una 
important sèrie de dades sobre la cronologia, sobre l’evolu-
ció paleoambiental i sobre els patrons tecnoeconòmics dels 
caçadors-recol·lectors que l’ocuparen durant la transició del 
Plistocè a l’Holocè (Aura i al., 2011).

Totes les restes humanes amb marques antropogèniques 
han aparegut en el nivell mesolític SM-3 (fig. 2) format al 
llarg d’un període d’aproximadament 1000 anys, amb una 
potència irregular (30-150 cm) i amb un capbussament pro-
nunciat cap a l’interior de la cavitat. Se subdivideix en sis 
subunitats, i està compost majoritàriament d’argila, llim i 
sorra (95%), amb una base formada per un conjunt de grans 
blocs calcaris que el separen de la unitat subjacent SM-4. És 
possible que els caçadors-recol·lectors residiren en el ves-
tíbul exterior de la cova i que la posició actual del dipòsit 
arqueològic s’haja configurat gràcies a processos gravitaci-
onals (Aura i al., 2006).

Pràcticament la totalitat de la col·lecció òssia estudiada 
en aquesta unitat (NR=3337) és d’aportació antròpica. Sols 
s’han observat marques de carnívor sobre nou de les restes 
identificades com a mamífers de talla mitjana i sobre dot-

Taula 1: Datacions BP i calibrades del nivell mesolític de Santa Maira.

UNITAT CAPA DATACIÓ BP CAL BP MOSTRA REFERÈNCIA
DE LABORATORI

REFERÈNCIA
BIBLIOGRÀFICA

SM-3 3.6 8283±37 9492-9130 Homo sapiens (escàpula infantil) OxA-V-2360-26 Salazar-García i al. (2014)

SM-3 3.18 8690±50 9725-9583 Homo sapiens (fèmur adult) Beta-244010 Aura Tortosa i al. (2011)

SM-3 3.21 8890±50 10134-9926 Cervus elaphus Beta-244011 Aura Tortosa i al. (2011)

Figura 1: Esquerra: estratigrafia. Centre: Localització i vista de les coves de Santa Maira. Dreta: Planta del jaciment.
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ze restes de conill. Les espècies de mamífers identificades 
són principalment cabra salvatge (Capra pyrenaica), cérvol 
(Cervus elaphus) i conill (Oryctolagus cuniculus), si bé 
també s’hi recuperen restes de senglar (Sus scrofa), isard 
(Rupicapra rupicapra) i rabosa (Vulpes vulpes) (Aura i al., 
2006; Morales Pérez, 2013, 2015).

2. MATERIALS I MÈTODES

En total, són trenta restes humanes les que han estat iden-
tificades fins ara en el nivell SM-3 de la Boca Oest: 26 d’elles 
estan ben contextualitzades, mentre que les quatre restants 
pertanyen a contextos alterats o afectats per bioturbacions 
–caus i galeries– produïdes per animals fossors. Tanmateix, 
comparteixen tot un seguit de característiques tafonòmiques 
amb les altres 26 restes que permeten inferir que pertanyen al 
mateix conjunt: en primer lloc, mostren un excel·lent estat de 
conservació, sense alteracions macroscòpiques causades per 
exposició a la intempèrie o per altres agents hídrics, químics o 
biològics; per altra banda, totes elles han estat objecte de ter-
moalteracions i mostren marques antropogèniques semblants. 
Per últim, el color extern de l’os és homogeni en tots els ca-
sos. Així doncs, com a confluència de totes aquestes carac-
terístiques, aquests ossos s’han estudiat conjuntament (Taula 
2), tant des del punt de vista de l’Antropologia física com des 
de la Tafonomia.

L’anàlisi antropològica s’ha centrat en la identificació 
òssia, en l’estimació d’edat de mort i en els trets morfolò-
gics i paleopatològics dels espècimens (Buikstra i Ubelaker, 
1994; Capasso i al., 1998; Scheuer i Black, 2000; Ubelaker, 
1994), amb la intenció de determinar el Nombre Mínim 
d’Elements per a cada un dels ossos (NME) i el Nombre 
Mínim d’Individus (NMI). Així mateix, s’ha estudiat la pa-
leopatologia (Ortner, 2003; Campillo, 2001; Aufderheide i 
Rodríguez Martín, 1997) i la presència de possibles enteso-
paties causades per activitats forçades (Capasso i al. 1998).

L’anàlisi tafonòmica, més enllà de les afectacions post-
deposicionals que han servit per definir el conjunt, s’ha 
centrat en la descripció i l’estudi detallat de les diferents 
marques antropogèniques localitzades sobre els ossos (Mo-
rales-Pérez i al., 2017). Aquestes marques s’han analitzat 
amb la mateixa metodologia emprada per a les restes fau-
nístiques (Morales Pérez, 2015). Primerament, s’han tingut 
en compte les diferents tipologies de les marques antropo-
gèniques: lítiques, dentals, percussions i impactes de foc. La 
intencionalitat de les marques també ha estat avaluada: es-
corxat (marques lítiques), desarticulació (marques lítiques), 
descarnament (marques lítiques, de vegades rosecs) i frac-
turació per accedir a la medul·la òssia (punts de percussió 
o d’impacte i rascades) o per a menjar els teixits blans ad-
herits a les articulacions (flexió o marques de mossegades) 
(Binford, 1981; Botella, 2005; Botella i al., 2001; Cáceres 
i al., 2007; Galán i al., 2009; Fernández-Jalvo i Andrews, 
2011; Lyman, 1994; Pérez Ripoll, 1992; Saladié i al., 2013; 
Sharon, 2000; Shipman, 1981; White, 1992).

3. RESULTATS

3.1 Estudi antropològic
A partir de l’Antropologia, s’han identificat un total de 

tres restes cranials, huit axials i dènou apendiculars (Taula 2). 

Figura 2: Localització projectada sobre el tall estratigràfic de les res-
tes humanes identificades en el nivell SM-3.

NR NME Gràcil Robust Infantil

Neurocrani 1 1

Dent solta 2 2

Vèrtebra 1 1

Costella 4 4 1 1

Escàpula 1 1 1

Húmer 2 1 2

Coxal 2 1

Coxal /escàpula 1

Fèmur 8 2 3

Probable fèmur 1

Tíbia 2 1

Fèmur/tíbia 2 1

Calcani 1 1

Diàfisi indet. 2

TOTAL 30 15 3 5 1

Taula 2: Nombre de Restes (NR), Nombre Mínim d’Elements (NME) 
i elements individualitzats (assignats a cada un dels tres individus).



12

JUAN V. MORALES-PÉREZ; CARLES MIRET I ESTRUCH; DOMINGO C. SALAZAR-GARCÍA; Mª PAZ DE MIGUEL IBÁÑEZ; JESÚS F. JORDÁ PARDO; 
C. CARLOS VERDASCO CEBRIÁN; MANUEL PÉREZ RIPOLL; BEGONYA SOLER MAYOR; JOAN SEGUÍ SEGUÍ; J. EMILI AURA TORTOSA

RECERQUES DEL MUSEU D’ALCOI, 26 (2017), 09-22

A partir de l’estimació de les seues característiques morfo-
lògiques i edat, s’ha pogut establir un NMI per combinació 
de tres individus: un robust adult, un gràcil adult i un infant. 
En el cas de l’adult robust s’han individualitzat un total de 
cinc restes: un fragment de costella, tres fragments de diàfisi 
femoral i un fragment diafisari que pot pertànyer a un fèmur 
o a una tíbia. De l’adult gràcil s’han identificat tres restes: 
un fragment de costella i dos d’húmer, un distal i altre diafi-
sari. Per últim, sols una resta pertany a un individu infan-
til, amb una edat de ± 2 anys, una escàpula completa sense 
marques antropogèniques recolzada sobre un espeleotema 
en el contacte de SM-3 i SM-4. La resta dels fragments os-
sis que integren la col·lecció no s’han pogut adscriure a un 
individu en concret, però tots ells pertanyen a adults. Dos 
d’aquests tres individus (el robust adult i l’infant) han sigut 
cronològicament ubicats en el Mesolític mitjançant datació 
directa d’AMS (Salazar-García et al., 2014) i en concor-
dança amb una tercera datació associada sobre una resta de 
cérvol (Taula 1).

S’han observat signes paleopatològics en tres dels os-
sos. Sobre una costella s’observen signes d’artrosi i sobre 
l’articulació distal de fèmur una revora osteofítica que no 
pot ser considerada pròpiament una paleopatologia sinó una 
alteració provocada per la realització d’activitats forçades 
en un adult. En un fragment d’os pla que pot pertànyer a 
un fragment de coxal o d’escàpula s’han observat signes 

d’afectació per osteomielitis, que genera una forta alteració 
de l’os amb remodelació.

3.2. Estudi de les marques antropogèniques
Les anàlisis de les restes humanes del nivell SM-3 ens 

ofereixen un referent per a l’avaluació de les causes que 
les generaren. L’estudi detallat realitzat sobre les diferents 
marques (Morales-Pérez i al., 2017) ha permès establir 
l’existència evident de marques produïdes a les diferents 
fases del processat carnisser, a excepció de les derivades 
de l’escorxat: així, s’han identificat marques de desarticu-
lació, marques d’extracció de paquets carnis, marques de 
consum produïdes en entrar en contacte les dents amb els 
ossos, fractures directes produïdes en fracturar els ossos per 
extraure el moll i termoalteracions. Aquestes últimes poden 
estar en relació amb diferents fases del processat i, per tant, 
seran analitzades amb detall.

3.2.1. Marques de desarticulació
Únicament s’han identificat marques relacionades amb 

aquesta fase del procés carnisser sobre un húmer distal. Es trac-
ta de dues agrupacions d’incisions situades sobre la fossa de 
l’olècranon i l’epicòndil medial i entre la tròclea i l’epicòndil 
medial (fig. 3). Ambdues agrupacions corresponen al mateix 
moviment realitzat per separar l’avantbraç, procés identificat 
sobre restes humanes en altres contextos (Garralda i al., 2003).

Lítiques Dentals Percussions Termoalteracions

NR Desarticulació Descarnament Sobre cortical Fractures Impactes 
directes Indeterminades Intencionades

Neurocrani 1 1 1

Dent solta 2

Vèrtebra 1 1

Costella 4 1 1 2 2

Escàpula 1

Húmer 2 1 1 1 2

Coxal 2 1 1

Coxal /escàpula 1

Fèmur 8 3 2 2 4 3

Probable fèmur 1

Tíbia 2 1 1

Fèmur/tíbia 2 2 1 2

Calcani 1 1

Diàfisi indet. 2 2

TOTAL 30 1 8 6 2 4 14 5

Taula 3: Restes amb marques antròpiques (lítiques, dentals, percussions i termoalteracions).
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3.2.2. Marques d’extracció de paquets carnis
Les marques relacionades amb l’extracció dels paquets 

musculars o descarnament són més abundants. En aquest 
cas s’han documentat un fragment cranial, una costella i sis 
restes de diàfisi (Taula 3). En el fragment cranial, que inclou 
parcialment el parietal i frontal, s’han observat uns rascats 
molt intensos en la línia temporal probablement causats per 
una percussió una mica tangencial relacionada amb l’ex-
tracció del múscul temporal i, per tant, amb el descarnament 
o neteja del crani (fig. 4A). En el cas de la costella es docu-
menta una incisió en disposició transversal. En el cas de les 
diàfisi, aquestes marques es documenten sobre zones amb 

gran contingut carni, com són la diàfisi de l’húmer (NR=1) i 
el fèmur (NR=3) (fig. 4B i C). En altres dos casos les restes 
diafisàries poden ser de fèmur o tíbia. Totes aquestes mar-
ques poden aparèixer aïllades o formant agrupacions, bé en 
disposició subparal·lela o creuades.

3.2.3. Marques dentals produïdes en el procés de con-
sum
Aquestes marques són de gran interès per analitzar el 

fenomen del canibalisme ja que la seua identificació sobre 
un os humà implica que s’ha produït el seu consum (Bote-
lla i al., 2001; Boulestin, 1999; White, 1992). Tanmateix, 

Figura 3: Incisions lítiques localitzades sobre un húmer distal i produïdes en el procés de desarticulació del colze.



14

JUAN V. MORALES-PÉREZ; CARLES MIRET I ESTRUCH; DOMINGO C. SALAZAR-GARCÍA; Mª PAZ DE MIGUEL IBÁÑEZ; JESÚS F. JORDÁ PARDO; 
C. CARLOS VERDASCO CEBRIÁN; MANUEL PÉREZ RIPOLL; BEGONYA SOLER MAYOR; JOAN SEGUÍ SEGUÍ; J. EMILI AURA TORTOSA

RECERQUES DEL MUSEU D’ALCOI, 26 (2017), 09-22

Figura 4: Marques produïdes durant l’extracció de paquets musculars. A) Marques de rascats sobre fragment frontoparietal cranial. B) 
Incisió longitudinal sobre diàfisi d’húmer. C) Fragment de diàfisi de fèmur termoalterada en la cara externa (1 i 2), amb una extracció 
d’ascla cortical (1) i amb detall d’una incisió lítica obliqua
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són alhora un dels registres tafonòmics més complexos i 
controvertits ja que les mossegades humanes poden con-
fondre’s fàcilment amb les d’altres carnívors (Binford, 
1981; Brain, 1981; Gifford-Gonzalez, 1989; Landt, 2004; 
Oliver, 1993). Malgrat tot, les marques humanes derivades 
de mossos i rosecs se solen caracteritzar per la seua menor 
intensitat enfront de marques molt més clares, abundants 
i destructives produïdes pels carnívors, encara que aques-
tes poden ser molt variades segons l’espècie i l’edat del 
carnívor (p.e. Blasco i Rosell, 2009; Campmas i Beauval, 
2008; Delaney-Rivera i al., 2009; Domínguez-Rodrigo i 
Piqueras, 2003; Haynes, 1980; Pérez Ripoll, 1992; Sauqué 
i al., 2014; Young i al., 2015). Alguns estudis han definit 
els trets que caracteritzen gairebé exclusivament els ossos 
mastegats per humans (Fernández-Jalvo i Andrews, 2011; 
Saladié i al., 2013, Sanchis i al., 2011) i que difereixen dels 
ocasionats per altres depredadors pel que fa a la intensitat 
i a la densitat (p.e. Cochard, 2004; Krajcarz i Krajcarz, 
2014; Lloveras i al., 2012; Rodríguez-Hidalgo i al., 2013; 
Sanchis i Pascual, 2011). A més a més, i juntament amb 
els criteris esmentats, l’escassa quantitat de marques fe-
tes per carnívors sobre la col·lecció òssia de Santa Maira 
(1,4% del total de restes faunístiques identificades, Mora-
les Pérez, 2015) fa encara més plausible la hipòtesi del seu 
origen antròpic.

Les marques dentals identificades en Santa Maira han 
estat dividides en dos grups (Taula 3):

a)  El primer grup l’integren aquelles que s’han produït 
durant la retirada o consum dels teixits blans adherits 
als ossos. Tendeixen a situar-se en àrees de fàcil ob-
tenció de la carn i posseeixen diferents nivells d’in-
tensitat però només deixen senyal en l’os si l’acció 
sobre els teixits ha estat suficientment violenta. Són 
les marques més difícils d’identificar a causa de la 
seua subtilesa i localització.

 Aquestes marques s’han identificat sobre quatre frag-
ments de diàfisi, un fragment pèlvic i una costella. 
En quatre fragments diafisaris (dos de fèmur, un de 
tíbia i un de fèmur o tíbia) s’han localitzat marques 
conformades per puncions i rascats dentals. La mor-
fologia i delineació d’aquestes puncions suggereix 
l’acció d’una dent premolar o molar. A conseqüència 
de la forma de l’os, la dent pot lliscar sobre la super-
fície de l’os i produir els rascats no lítics associats a 
aquestes puncions. En tots els casos, la cortical òssia 
està molt ben preservada i la fractura sembla fresca, 
sense cap rosec de carnívor, fet que recolza la idea de 
l’origen antropogènic de les marques dentals. L’es-
tudi detallat (Morales-Pérez i al., 2017) ha permès 
observar una gran diversitat en els estigmes resul-
tants. Aquestes marques apareixen com a puncions 
aïllades o associades a rascats, amb vores dentades 
i de morfologia semicircular o subrectangular. Per la 
seua banda, els rascats solen aparèixer associats a les 
puncions, i presentar una morfologia plana i ampla, 
poc profunda o bé més fina i intensa En un fragment 

de costella s’han identificat unes puncions allarga-
des subrectangulars sobre la vora caudal intercostal 
semblants a les descrites per Cáceres i al. (2007), i 
que s’acompanyen de petites mosses al voltant de la 
vora. Finalment, la superfície externa d’un os pelvià, 
propera a l’escotadura ciàtica major mostra una sè-
rie de marques de rascades amples que poden haver 
sigut motivades per la neteja del periosti o per l’ob-
tenció de múscul gluti.

b) El segon grup inclou les fractures produïdes per mos-
segades. Com en les prèvies, existeix un cert grau 
d’incertesa pel que fa a la identificació de l’agent 
causant, però en el cas de les marques detectades a 
les restes que ens ocupen pot afirmar-se que són an-
tropogèniques ja que els atacs de carnissers tendei-
xen a ser menys selectius i destructius sobre l’àrea 
escollida. En aquest sentit, cal indicar que les dues 
fractures causades per mos s’han identificat sobre 
zones òssies poc denses, en concret dues costelles 
(Taula 3). Aquestes fractures difereixen per la morfo-
logia i densitat de la zona mossegada en cada cas. El 
primer tipus de fractura fou causat per un mos sobre 
la zona entre el cos i l’epífisi proximal de la costella. 
Es conformen un parell de mosses oposades en forma 
de fractures concoïdals, més amples en la vora inter-
na de l’os. La seua posició assenyala la de les dents 
que podrien haver exercit pressió sobre l’os fins a 
trencar-lo. Al voltant de les mosses de la vora i del lí-
mit de la fractura hi ha diverses sèries de rascats molt 
superficials i lleus, no causats per elements lítics, i 
puncions causades per dentades. Aquest mateix tipus 
de fractura s’ha identificat en costelles d’herbívors. 
El segon tipus de fractura s’ha observat sobre una 
primera costella dreta. Els extrems de la costella han 
estat rossegats, tot creant vores serrades descrites 
ja en altres treballs com a triturades, esfilagarsades 
(Botella i al., 2001) o crenulades (Fernández-Jalvo i 
Andrews, 2011; Pickering i Wallis, 1997). L’aparició 
de les vores triturades ve propiciada pel fi còrtex, la 
morfologia esponjosa i la menor densitat d’aquesta 
costella. La combinació del rossegat i la flexió de les 
costelles expliquen la concurrència de totes aquestes 
alteracions, tal i com ha estat descrit per a ximpanzés 
i humans (Cáceres i al., 2007; Fernández-Jalvo i An-
drews, 2011; Pickering i Wallis, 1997; Pobiner i al., 
2007; White, 1992).

3.2.4. Marques de percussió
Aquest tipus de fractura directa es produeix en colpejar 

l’os amb un percussor –encara que també es poden produir 
en colpejar l’os contra l’enclusa. És una de les maneres més 
habituals de trencar i partir els ossos, i es localitza de forma 
habitual en zones compactes de les diàfisis (Pérez Ripoll, 
1992).

S’han identificat impactes directes en quatre fragments 
diafisaris en forma d’escotadura i negatius d’ascla (Taula 3). 
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El fragment diafisari d’húmer posseeix un punt d’impac-
te ben visible pel negatiu de l’ascla. En el cas dels fèmurs, 
un presenta dos punts d’impacte diferents: el més ample es 
caracteritza per l’extracció de diverses ascles concoïdals en 
el qual es poden observar uns raspats molt lleugers (no vi-
sibles a ull vista) probablement causats per la fricció del 
percussor; l’altre punt d’impacte és més petit, amb clevills 
concèntrics causats a priori per la percussió directa o per 
l’enclusa. L’altre fragment de diàfisi de fèmur mostra un 
impacte que generà l’extracció d’una ascla del còrtex ossi 
extern com a resultes d’un intent frustrat de trencar l’os (fig. 
4C). En el cas de la tíbia s’han identificat tres d’aquests im-
pactes directes, en dos casos acompanyats per lleugers ras-
pats com els descrits.

A banda d’aquestes restes, on la intencionalitat del colp 
és evident, s’han recuperat almenys altres dotze ossos amb 
fractures fresques semblants a les descrites per Botella i al. 
(2000), Boulestin (1999) i Villa i Mahieu (1991). Això fa un 
còmput total de setze fragments d’os amb fractures produ-
ïdes en fresc.

3.2.5. Marques de foc
Les termoalteracions o les marques de foc poden pro-

duir-se per accident o a causa de processos combinats de 
carnisseria i de consum. Aquest tipus de marques s’han ob-
servat amb nitidesa en dènou de les restes analitzades (Taula 
3). Quatre fragments d’os amb una coloració marronenca 
causada hipotèticament pel sediment o per altres agents 
postdeposicionals han sigut descartats. La col·lecció de 
fragments cremats inclou un os cranial (NR=1), ossos axials 
(NR=3) i elements apendiculars (NR=15). Les marques po-
den cobrir total o parcialment l’os i, en general, no són gaire 
intenses; la més fosca presenta una tonalitat negra-marró 
sense assolir la carbonització.

La majoria dels fragments estan cremats al llarg de 
tota la superfície d’exposició, sobre les dues cares i sobre 
les vores de fractura pel que és fàcil de deduir que són 
posteriors a la fractura de l’os i que la gran part de les 
termoalteracions foren accidentals. Malgrat això, un lot 
de cinc fragments diafisaris –tres pertanyents a fèmurs i 
dos altres que podrien ser indistintament de tíbies o fè-
murs– estan només cremats en el còrtex extern però no en 
les seues superfícies internes o en les vores amb fractura 
fresca (fig. 4C). En tots aquests exemples les termoalte-
racions semblen intencionals i vinculades al procés de 
carnisseria, i ofereixen dades molt valuoses sobre la se-
qüència de processat ja que l’aplicació de foc sobre l’os 
tingué lloc amb posterioritat a l’obtenció de la carn però 
abans de ser esquinçat.

4. CONFIRMACIÓ DEL FENOMEN

Més d’un segle després dels estudis pioners sobre el re-
coneixement de pràctiques caníbals en el registre arqueolò-
gic (e.g. Garrigou, 1870; Regnault, 1869), la identificació 

de comportaments antropofàgics continua pivotant al vol-
tant d’uns principis fermament establerts: la identificació 
de marques relacionades amb el processat carni (marques 
de tall, fractures i altres marques de manipulació), la iden-
tificació de la preparació alimentària mitjançant sobretot 
l’exposició al foc, i la consemblança entre restes humanes i 
animals pel que fa a la seua deposició i història tafonòmica 
en sentit ample (p. e. Boulestin, 2009; Cáceres i al., 2007; 
Carbonell i al., 2010; Defleur i al., 1993; Fernández-Jalvo i 
al., 1999; Villa, 1992). Boulestin (1999) estructura un seguit 
d’indicadors diagnòstics del fenomen jerarquitzats en cinc 
grans grups:

1) Prova directa: presència d’ossos humans en l’interior 
de copròlits o la identificació de mossos humans so-
bre ossos humans;

2) Proves indirectes: marques clares produïdes en el 
processat culinari, com puguen ser evidències de 
cocció;

3) Criteris principals de primer ordre: fractures antro-
pogèniques i representació anatòmica diferencial 
(si aquesta anomalia s’atribueix a l’explotació fun-
cional dels ossos i no a processos postdeposicio-
nals);

4) Criteris principals de segon ordre: marques de tall, 
predominantment;

5) Criteris secundaris que no estan directament relacio-
nats amb l’explotació funcional: posició i preserva-
ció dels ossos i presència d’alguns cremats.

Els ossos analitzats en aquest estudi acompleixen tots 
aquests criteris:

1) Mostren evidències de mossegades antropogèniques 
que per la seua localització i intenció poden relacio-
nar-se amb el consum;

2) Presenten evidències relacionades amb la prepa-
ració culinària: almenys cinc fragments de diàfisi 
presenten termoalteracions en la superfície externa 
i no en la cara interna o sobre les vores de fractura, 
ço que prova que només foren lleument exposades 
al foc abans de ser fracturades, i que les crema-
des formen part del procés de carnisseria, proba-
blement d’un tractament tèrmic abans de fractura 
amb la clara intenció d’accedir a la medul·la òssia, 
com s’ha suggerit en altres exemples (Botella i al., 
2000);

3) S’ha evidenciat la fractura intencionada d’una part 
de la col·lecció per obtenir el contingut medul·lar en 
el cas dels ossos llargs;

4) S’han observat i descrit marques de tall de diversa 
funcionalitat, relacionades amb diferents fases del 
processat;

5) Els ossos s’han recuperat en el mateix context sedi-
mentari i amb les mateixes característiques tafonò-
miques que la resta d’ossos de les altres preses, amb 
els quals no presenten diferències estadísticament 
significatives (Morales-Pérez i al. 2017).
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5. CONTEXTUALITZACIÓ I POSSIBLES SIGNIFI-
CATS

Encara que la identificació de pràctiques antropofàgiques 
durant el Mesolític a Santa Maira està fora de dubte, pensem 
que el seu significat mereix ser discutit. Existeix una plètora 
de contextos cronològics i culturals que documenten aquest 
fenomen, i és precisament per això que trobar una causa co-
muna que els explique globalment no s’adiu amb l’excessi-
va heterogeneïtat del registre. Des del punt de vista de les 
pràctiques culturals, Boulestin (1999) torna a proposar una 
aproximació sistemàtica mitjançant la divisió de dos tipus 
principals d’antropofàgia: en primer lloc l’excepcional, mo-
tivada per una necessitat específica i conjuntural i, en segon 
lloc, la socialment instituïda, ja siga endocanibalisme o exo-
canibalisme, que pot ser el resultat d’una acció violenta, de 
guerra, de rituals funeraris o de creences sobrenaturals. La 
varietat de modalitats d’antropofàgia aconsella que la seua 
identificació i anàlisi es recolze sempre amb precisió en els 
contextos culturals i arqueològics en què s’emmarca com a 
pràctica social.

L’associació de les restes humanes de Santa Maira (so-
bretot post-axials i molt esmicolades) amb diferents espècies 
de mamífers de muntanya i bosc, indica que els caçadors-re-
col·lectors explotaren almenys aquests dos biomes. Altra-
ment, l’aparició de mol·luscos marins i d’ossos de peix (e.g. 
Mytilus edulis, Cardium edulis, Mugilidae sp., Sparidae sp.) 
suggereix que les àrees costaneres foren també visitades 
(Aura i al., 2015). Per tot això es pot afirmar que aquests 
grups conjugaren l’explotació de diversos recursos i ecosis-
temes: cabra muntesa de la muntanya interior, cérvol en el 
bosc, i peix i marisc de la plana costanera (Salazar-García i 
al., 2014; Morales Pérez, 2013). De més a més, les anàlisis 
d’isòtops estables de carboni i de nitrogen efectuats sobre 
restes faunístiques i humanes del Mesolític regional, com 
el Collao (Oliva) (Garcia Guixé i al., 2006), la Penya del 
Comptador (Alcoi) i les coves de Santa Maira (Salazar-Gar-
cía i al., 2014), sustenten el patró de subsistència descrit ací. 
Les poblacions mesolítiques de la zona explotaren alhora 
recursos terrestres i marins, pel que és difícil pensar que les 
pràctiques antropofàgiques depengueren exclusivament de 
necessitats nutricionals. En qualsevol cas, cal no bandejar 
totalment altres possibilitats apuntades per certs investiga-
dors (Villa i al., 1988) i considerar la incidència d’episodis 
“microhistòrics” d’antropofàgia en àrees o ecosistemes amb 
un clima temperat i abundància de recursos a l’abast com a 
conseqüència d’un estrès alimentari o d’un daltabaix dietètic 
excepcional (Schulting i al., 2015). Atenent a aquesta última 
hipòtesi, l’escassedat de restes humanes i la semblança dels 
seus trets perideposicionals a les restes consumides d’altres 
espècies pot indicar una classe d’antropofàgia ocasional. Si 
fóra així, el detall també constituiria un altre element de la 
diversificació vista en aqueixos nivells. Una altra explicació 
viable de la presència d’antropofàgia en les coves de Santa 
Maira podria ser la d’un canibalisme institucionalitzat. Ara 
bé, aquest tipus de pràctica antropofàgica, independentment 

de si es tracta d’endocanibalisme o d’exocanibalisme, en-
cara no ha estat ben definit i identificat durant el Paleolític 
superior i el Mesolític a la Mediterrània.

La distribució cronològica del nombre de restes huma-
nes i de soterraments coneguts durant del Paleolític supe-
rior ibèric indica un cert increment al llarg del temps i una 
clara eclosió des de les fases antigues del Mesolític, coin-
cidint amb allò que s’ha descrit com a primer Mesolític: el 
de mosses i denticulats (=MMD). L’increment d’evidències 
s’acompanya també d’una major varietat de contextos, ano-
tant també que algunes de les restes “soltes”, amb clares 
marques de manipulació antròpica, podrien ser considera-
des com a una variant més de pràctiques funeràries (Aura, 
2010). Als jaciments valencians les restes humanes identi-
ficades són escasses, i més si considerem la durada de tot 
aquest període. Els soterraments intencionals o les restes 
que semblen haver estat col·locades ad hoc es limiten a cinc 
(Aura, 2010). Per la seua banda, únicament s’han identificat 
marques antropogèniques sobre restes humanes al jaciment 
de la cova Beneito (Muro d’Alcoi) sobre restes aïllades de 
l’esquelet cranial i associades a enterraments secundaris 
(Iturbe i al., 1993).

Pel que fa al Mesolític, en els jaciments valencians 
s’han identificat almenys 34 individus. Les situacions 
conegudes permeten identificar necròpolis amb successius 
enterraments: el Collao (Aparicio i al., 2008; Gibaja i al., 
2015), Cingle del Mas Nou (Olària, 2002-03), Casa Coro-
na (Fernández-López de Pablo i al., 2013) i possiblement 
també la Penya del Comptador (Aura i al., 2006). Per altra 
banda, restes “soltes” d’un o diversos individus s’han recu-
perat en el Tossal de la Roca (Cacho i al., 1995), cova del 
Mas Gelat, Boca Oest de coves de Santa Maira (Aura i al., 
2006; Aura i al., 2010; Morales-Pérez i al., 2017) i cova Fo-
radada de Xàbia (Casabó, 2014). La seua identificació com 
a mesolítics és resultat de combinar una revisió crítica de 
datacions directes sobre restes humanes i d’inferències ar-
queoestratigràfiques.

La inhumació majoritària sembla ser la individual en el 
sòl, en fossa o entre pedres, si bé també hi ha la variant de 
múltiple en el Cingle del Mas Nou. Per altra banda, s’han 
descrit possibles agrupacions de restes i afeccions sobre 
tombes antigues per la pràctica de nous enterraments, cas 
d’algunes restes en el Collao, o per la reobertura de la 
tomba com s’ha argumentat per a explicar el Cingle del 
Mas Nou (Olària, 2002-03). En els dos llocs mencionats es 
documenten enterraments perinatals-infantils associats a 
adults. Les anomenades “restes soltes”, fragmentàries i aï-
llades, pertanyents sovint a diversos individus, es reconei-
xen en coves amb ocupacions del Mesolític i del Neolític, 
i la seua presència ens remet a la història de la formació i 
conservació d’aquests dipòsits. La manipulació i consum 
de més d’un individu, tal i com s’ha identificat a l’estudi 
tafonòmic de les restes de Santa Maira (Morales-Pérez i 
al., 2017), no s’ha constatat fins a aquest moment en se-
qüències del Mesolític ni del Neolític antic valencià (Gar-
cía Borja i al., 2016).
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Si ampliem l’àrea de referència als jaciments nord-afri-
cans, amb contextos iberomauritans i capsians, apareixen 
restes humanes esquarterades i amb marques de tall asso-
ciades a enterraments secundaris, però no derivades del 
consum antròpic (Belcastro i al., 2010; Haverkort i Lubell, 
1999; Mariotti i al., 2009). Per altra banda, la interpretació 
clàssica de canibalisme dels jaciments neolítics de l’Europa 
meridional ha estat recentment posada entredit. Així, una 
relectura del material antropològic de Fontbrégoua (Proven-
ça) (Le Bras-Goude i al., 2010) i Scaloria (Apúlia) (Robb 
i al., 2015) suggereix que la desarticulació i les marques 
antropogèniques sobre restes humanes podrien haver sigut 
causades per gestos característics de la pràctica funerària i 
no del canibalisme. Malgrat això, el canibalisme institucio-
nalitzat en altres regions d’Europa sí que sembla lligat a la 
conflictivitat social nascuda a redós de les noves estructures 
socioeconòmiques (Boulestin i al., 2009).

Així doncs, en allò que concerneix al Mesolític, no dis-
posem actualment de més referències de marques antropogè-
niques sobre restes humanes en la Mediterrània occidental. 
Tanmateix, sí que trobem un increment notable de restes hu-
manes tant en inhumacions múltiples en abrics rocosos com 
en necròpolis a l’aire lliure (Aura, 2010; Gibaja i al., 2015) 
i que mostren un augment de complexitat ritual. Aquestes 
noves pràctiques s’han atribuït a campaments de major esta-
bilitat i d’economia diversificada, com a resultat de la com-
petitivitat i confrontació entre grups locals (Rowley-Conwy, 
2001) en períodes crítics (la transició regional de l’Epipa-
leolític al Mesolític) en què el canibalisme i les fases de 
transformació sociocultural convergeixen (Boulestin, 2014). 
Amb tot, cal remarcar que no hi ha una evidència arqueolò-
gica directa que legitime l’associació estricta entre les restes 
humanes de la Boca Oest i un episodi de violència generat 
en aquest context de tensió a nivell individual o grupal. En-
cara que és difícil doncs establir fefaentment el tipus de ca-
nibalisme exercit a les coves de Santa Maira, certs aspectes, 
independents o no entre ells, no ofereixen cap controvèrsia:

1) Les dades disponibles fins al moment mostren una 
pràctica antropofàgica gràcies a la troballa d’unes 
poques i aïllades restes humanes dipositades de la 
mateixa manera que altres restes consumides;

2) Datacions radiocarbòniques directes de dos indivi-
dus diferents suggereixen que les restes humanes 
provenen d’almenys dos episodis distints;

3) Aquestes pràctiques coincideixen amb moments de 
canvi en el mode d’explotació del territori i de la tec-
nologia.

6. CONCLUSIONS

Un criteri generalment acceptat per a la correcta iden-
tificació de comportaments antropofàgics és que les restes 
humanes suposadament subjectes a una acció caníbal han 
estat prèviament tractades, consumides i rebutjades de la 
mateixa manera que les preses comunes. L’estudi tafonòmic 

i les marques de manipulació (lítiques, dentals, percussió i 
de foc) de la Unitat 3 (= SM-3) de les coves de Santa Maira 
és compatible amb els trets acceptats per a definir les pràc-
tiques antropofàgiques. Aquestes marques antropogèniques 
sobre restes humanes han possibilitat la identificació de tots 
els processos carnissers: des de la desarticulació corporal 
a altres més directament vinculats al consum, com podrien 
ser termoalteracions, fracturació d’ossos i marques de dent. 
Més enllà d’això, la presència conjunta de restes humanes 
amb altres restes faunístiques (cabres munteses o cérvols) 
ens ha permès comparar-les i arribar a la conclusió que amb-
dues són processades d’una manera molt semblant.

Els resultats de SM-3 de les coves de Santa Maira ha obert 
també la discussió sobre les dues hipòtesis principals d’expli-
cació del comportament antropofàgic: canibalisme ocasional 
o institucional. El consum humà com a conseqüència d’un 
estrès nutricional sembla descartable a causa de l’ample es-
pectre de recursos a l’abast de què disposaven les poblacions 
mesolítiques de la regió i l’evidència directa que els explota-
ven. Així i tot, el reduït lot d’ossos humans, els resultats de 
les datacions radiocarbòniques i la seua història tafonòmica 
particular semblen advocar per una antropofàgia conjuntural 
o excepcional en les coves de Santa Maira.

Per altra banda, el context arqueològic durant la tran-
sició regional de l’Epipaleolític al Mesolític, amb l’indub-
table augment de la complexitat social i rituals funeraris, 
també podria suggerir que les restes de Santa Maira foren el 
corol·lari d’un comportament institucionalitzat o, com a mí-
nim, que l’aparició ací pogué estar relacionada amb canvis 
generals en les tradicions culturals i econòmiques, com tam-
bé amb l’increment de la territorialitat dels grups humans.
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