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            RESUM I INTRODUCCIÓ:          
                   
               Fa 13.000 anys ja havia davallat lo 

pitjor de la glaciació dita de Würm, en ple Paleolític superior, i els conills que existien 
en la totalitat de la península Ibèrica, ja eren de la espècie actual (O. cuniculus). Era 
el seu lloc de formació com gènere mono espècie. No n’hi havien enlloc més del 
mon!!. Per la mida dels ossos, i l’abundància de rosegadors i carronyaires, no es molt 
comú trobar restes d’ossos de lagomorfs, però si d’algunes peces dentaries. S’han 
trobat restes de conills en molts llocs de la nostra geografia, però en cap en la 
abundància del jaciment del “Molí del salt” de Vimbodí - Poblet. Fet que va ser molt 
destacat en les notícies periodístiques de Juny 2009. 
 
Aquesta descoberta, recent, m’ha donat peu per decidir aquest escrit, més des de el 
punt de vista zootècnic, i nutricional, per un amant de la Cunicultura, que des del   
zooarqueològic, i paleoecològic, que deixo per als experts. 
                                                                         
 Lo descobert en el jaciment, iniciat fa vuit anys, ha tret a la llum un deu per cent del 
total, i confirma que, fa 13.000 anys a la serra de Prades, i a la vall del Francolí, hi 
havia caçadors - recol.lectors que, apart els estris lítics, ja tractaven amb cert art parts 
òssies. Hi han trobat, també, unes 5.000 restes de ossos, bona majoria de conills. Això 
m’ha fet pensar en el perquè d’aquesta originalitat. Els era suficient alimentació 
calòrica?. A més tenien de caçar molts conills, quasi una centena, per poder 
substituir la carn aportada per un sol senglar gros, o per un artiodàctil remugant, de 
mateixa envergadura. 
 
Aprofito per citar la coincidència de la importància dels conills, en l’actualitat, de la 
Conca de Barberà, que acull granges importants, i amb el escorxador dedicat a 
conills més gran i avançat, segurament, de tot Espanya.                                                                  



 SOBRE EL JACIMENT “MOLI DEL SALT” DE VIMBODÍ: 
                                                                                                                                      

            Situat al Municipi de Vimbodí, i prop 
del monestir de Poblet, es troba el jaciment, 
iniciat ara fa deu anys, com sondeig, però ja de 
forma massiva des de el 2.001. Amb excel.lent 
resultat. Però el fet més curiós, o important, 
segons qui ho miri, es el gran nombre de restes 
de conills, que ha fet sigui una notícia de la 
premsa diària, escrita i per internet. Grans 
titulars sobre “la caça de conills de fa 13.000 
anys”, han aparegut a “El Periódico de 
Catalunya - 29 juny 09”, al “Punt.cat” - 5 maig 
2009, i a “El Mundo - 11 juny 09”, (que sàpiga) 
i en molts diaris locals i revistes especialitzades, 
i en molts “blogs” a internet. Citen que 
representen quasi el 90 % del total de restes.  

 
(Veure foto del jaciment, en ple treball)             (Les 2 fotos del jaciment son de Jordi Mestre / IPHES) 
 
Es bo que es parli de conills, encara que siguin del paleolític!!  
 
El Director del jaciment, el Dr Manuel Vaquero, del IPHES, i de la URV, explica que hi 
ha una seqüència de tres grups estratigràfics. El de fa uns 10.000 anys, amb útils 
mesolítics, fins a altres dos nivells inferiors, de entre 12.800 fins als 14.500 anys. 
(d’aquí el promig de 13.000).  Les excavacions fetes han donat a conèixer la troballa de 
molt material lític (el més abundant es de sílex), i, com novetat, ja que son molt poques 
les trobades de la època, unes puntes de llança, decorades, fetes d’os. I d’uns gravats 
sobre palets. Troballes originals, tenint en compte que sols han aixecat el 10 %. Pels 
gravats trobats sobre plaquetes d’esquist, i per les “decoracions” sobre os, el Molí del 
salt, es considerat, avui, el més important centre d’art paleolític de Catalunya !! 
 
De totes formes, el objectiu principal de les excavacions va ser el conèixer  la forma en 
que es va produir el canvi cultural dels habitants de l’àrea, de caçadors-recol.lectors, en 
un època important de finals del Plistocé, i just els inicis de l’Holocé, a la meitat sud de 
Catalunya, ja, quasi, preparant l’arribada del Neolític. 
 
 
 SOBRE ELS HUMANS, SEUS CONSUMS, I CONEIXEMENTS:  
                                                                                                                                     Feia 
uns set mil anys des de el punt màxim de fred de la època glacial, i ja feia millor temps, 
però encara amb hiverns més llargs i durs, que en la actualitat. Els humans eren 
recol.lectors i caçadors. Vivien en petits grups, o clans. Per la temperatura, vestimenta i 
habitatge precari (en coves o cabanes), i molta activitat, deurien precisar una bona 
ingesta calòrica. Posem un mínim de 2.500 Kcalories digestives de promig per persona. 
Ingesta que era difícil obtingueren de fulles, arrels, llavors i baies seques, (eren boscos 
de roures i alzines, amb pins, i matolls). Es impossible calcular el tipus de vegetals, ja 
que es perden i carbonitzen. En el jaciment del Molí del salt, en estudis carpològics, 
(E.Allué 2006), es mostren restes de coníferes i d’aranyons. Hi haurien d’altres 
ingredients d’origen primari, però semblen insuficients. Una bona participació, com font 



calòrica, els deuria provenir del consum de animals, (carn, greix, moll del os, etc) ja 
d’origen secundari.   
 
Primer tenim d’entendre les dificultats de la època. Segons “The World Atlas of 
Archaeology”, diuen que de fa 13.000 anys (arrodonint), no coneixem si tan sols feien 
habitacles permanents. Enterraven als morts, de forma individual, o en parelles, sobre 
ocre vermell (desinfectant??), i, per primera vegada, amb alguns objectes simbòlics, 

(creença en el “més enllà”), com collarets i 
braçalets, fets de dents i closques de mol.luscs, i 
recobrien la fosa amb llosses. Tenien arpons o 
llances per a la caça. Tallaven la pell, o la carn, 
amb esberles obtingudes picant còdols del riu. 
Trossets d’esberles de pedra, punxeguts o tallants, 
que unien a una maça, punxó, o llança, amb una 
pega calenta, tot reforçat amb “cordill” de herbes, 
o de cuiro. Feien objectes de os (com s’han trobat 
en el Molí del salt). Inclús petites làmpades, 
cremant-hi greix. No tenien veritables cassoles de 
terra cuita, o ceràmica, i courien la carn sobre 
pedres calentes...etc. etc.  Sols ho comento per 
veure la situació, i les seves dificultats, que, 
segurament, els feren sorgir l’enginy.  

 
                                                 Foto de proves fetes, actuals, amb punxó de fusta i esberles de pedra, 
usat com rascador de una pell. Sistema semblant al “normal” que feien servir en el Paleolític superior. 
 
 
SOBRE ELS DIFERENTS CONSUMS DE CARN EN LA CONCA: 
                                                                                                                                  Durant 
el Paleolític Superior, pels canvis climàtics, els grups humans van patir diverses ofertes 
alimentàries. Hi havia noves espècies de vegetals i de animals. Molts ungulats alpins, 
senglars, fèlids. I també pesca en àrees marítimes i fluvials (en permanència o de forma 
nòmada). Això queda reflectit en les àrees arqueològiques, tant de les restes de menjar, 
com utillatge, de la caça i pesca, i els costumaris. 
 
En el jaciment de Vimbodí hi han poques troballes de vegetals, i moltes de animals, en 
les que destaquen els conills, (M. Vaquero 2006), amb un 89,2 %, i tenen marques que 
semblen procedir del consum humà, hi ha restes de cabra pirenaica, el 7,6 %, i no més 2 
% de senglar (dues mostres, pot ser accidentals, de cérvol (C.elaphus), i de linx). Tot 
junt amb moltes restes lítiques, usades com puntes de javelina, i rascadors de pells, 
ganivets, etc. Puntes d’os per llances o arpons, etc... 
 
Els humans, apart energia, requerim uns mínims de greix (àcids grassos), i de proteïna 
(aminoàcids). No es coneixen necessitats de hidrats de carboni. Son els tres grups de 
nutrients que poden transformar-se en energia. Els vegetals contenen els tres nutrients 
calòrics, en molta proporció de Hidrats de carboni, i la carn, i despulles d’animals, 
també els tres nutrients, però, en contrapès, mínim de hidrocarbonats....Composició dels 
aliments per comparança: Les necessàries 2.500 Kcal Dig, que he posat més amunt, 
deurien procedir, en més de la meitat de la carn i despulles de animals. O siguin 1.300 



Kcal D. Provenen, desglossant-ho, de la ingesta i digestió, dels hidrocarbonats i de la 
proteïna  (que produeixen 3,7 Kcal D per gram), i del greix (que dona 8,5 Kcal D/ g.) 
 
El greix es 2,3 vegades més calòric que els altres dos nutrients. Apart aquest fet, es deu 
tenir en compte que la quantitat aportada en la canal dels animals grans, depèn molt de 
les estacions. La tardor fou la època en que els ancestres preferien per caçar els 
artiodàctils grassos, molt abundants aleshores. Moment que deurien aprofitar per 
guardar quantitats de greix, per al consum en ple hivern, i per a mantenir enceses les 
làmpades en les llargues nits. Si no ho podien fer, els seria necessari moure’s anant 
darrera de la caça, com fan avui dia els pobles nòmades caçadors.  
 
Aquí entrem en el motiu de la quantitat de restes de conill. Havien descobert que la caça 
de conills era més estable que els grans animals? O pot ser tenien alguna nova tècnica 
de caça, (tapar les obertures dels caus, o usar fures o altres mustèlids?). Per tant, si no 
tenien de dependre de la caça “major”, podrien anar abandonant el nomadisme ?.    
 
Per altra cantó, coneixem el poc greix en les canals de conill. Pot influenciar en la 
quantitat total necessària?. Partim de que un conill bosquetà podia donar uns 600 grams 
de canal, sense ossos. Coneixem la composició (aprox.) de la canal, que es de 63 % 
humitat, 25 % proteïna, 8 % greix i el 4 restant entre minerals i hidrats carboni. En total, 
segons vist abans, ens dona que cada Kg de canal de conill pot produir 1.600 Kcal Dig. 
Els 600 g de cadascuna son 960 Kcal D, de les que el 42 % procedeixen del greix. 
Quantitat que, junt amb els vegetals de mínim oli, podria ser insuficient. Però deurien 
menjar altres carns també, ja que per aquests càlculs (estimats bona fide), precisarien 
menjar un conill per persona i dia. Cosa estranya, però no impossible. Pot semblar un 
punt exagerat, i segurament es molt diferent al que menjaven en realitat, però es un 
exercici més, per donar peu a estudis futurs. Pot servir, també, per conèixer més el cóm, 
i de què sobreviurien els nostres avantpassats.... 
 
Dec fer el comentari sobre el gravat del còdol. Que en un lloc es cita que representa un 
cavall, però, per la similitud que he trobat amb els animals representats en la cova dels 
cavalls, i veient el quart posterior, amb les cuetes y no llarga cua, i que alguns porten 
banyes, dec suposar son cérvols femella, amb algun mascle...No son cavalls.   
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   La plaqueta del Molí, diuen representa a un cavall (?). Foto (esquerra), 
i dibuix meu copia del còdol, per comparar-ho amb una paret de la “cova dels cavalls” (a la dreta),     
de Valltorta - Castellò, a prop, però d’unes centúries més recent.  Crec que tots son cérvols,  femelles.   
  
 



 SOBRE ELS CONILLS DE FA 13.000 ANYS: 
                                                                                              En el Quaternari van ocórrer 
grans fluctuacions climàtiques. Las dues darreres glaciacions, la de Riss i la de Würm, 
(des de fa uns 200.000 anys i els 20.000 aproximadament ), obligà als primitius conills 
“europeus”  a ocupar uns espais amb millor clima, i es varen refugiar en la península 
ibèrica, (Flux, 1.983 y 1.992, Fox, 1.990) on varen adaptar-se molt bé, pel seu òptim 
hàbitat i ecologia, i formaren una nova espècie. La actual. La espècie anterior va 
desaparèixer, igual, i en mateix temps, que els Homo neanderthalis....Per tant, els conills 
que ocuparen tota la Conca de Barberà, com tota la península, deurien ser, forçosament, 
els mateixos conills de l’actualitat, ancestres directes dels nostres conills de bosc, i de 
totes les races domèstiques, la Oryctolagus cuniculus. 
 
Des de el pic de la Glaciació última, en ple Paleolític superior, i fins en fa uns 2.000 
anys, ja coincidint amb les incursions del Imperi Romà, els conills havien ocupat, apart 
tota la península ibèrica, la vall del Garona i el Midi francès (Callou 1.995), uns 300 
Km sobre els Pirineus. Aquest es el motiu 
diferencial amb els jaciments d’altres contrades a 
nivell mundial, al no tenir-hi conills.. 
   
         (La part negra es correspon amb les àrees ocupades  
    pels conills, des de molt abans, i fins, el Imperi Romà).                 

 
Fets comprovats pels estudis del Genoma, i usant 
marcadors moleculars i osteològics, tant de 
conills actuals com de restes paleontològiques. 
Els anàlisis del ADN mitocondrial en ossos de 
uns 12.000 anys, i en conills actuals, ha demostrat 
que, per el tipus de ADN mtc més freqüent en els 
silvestres i en totes les races domèstiques,  tots 
procedeixen de conills originaris de la Península 
ibèrica. (Monnerot.1.995). 
 
No es fàcil trobar ossos de mamífers de la mida del conill, pels milers d’anys passats, i 
lo freqüent de ser consumits per rosegadors i carronyaires. Es conserven millor les peces 
dentaries, i es poden comparar els premolars tercers, per descobrir la espècie a la que 
pertanyen. (Hibbard 1963). Dades generals, que sols assenyalo, per confirmar la 
seguretat amb que els especialistes poden fer aquestes asseveracions. Per tant els ossos 
trobats a Vimbodí son de conills de bosc, com els actuals, i genèticament iguals a totes 
les races de conills domèstics, des de els “darfs”, fins als gegants...  
 
I, recordem-ho, el conill es la única espècie animal que s’ha domesticat en tot Europa, i 
la seva creació, com nova espècie, va ocórrer en la península Ibèrica. Exclusivament!!! 
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