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We are truly what we eat 

Katherine Milton 
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Durante el Paleolítico hemos vivido el 95% del tiempo 

que llevamos existiendo como especie.  

Carlos Pérez  

 

La Revolución Neolítica fue la primera gran revolución 

de la historia.  

Gordon Childe 

 

 

1. INTRODUCCIÓ  

Dieta Flash, Dieta Dukan, Dieta Mediterrània, Dieta Vegetariana o Dieta Paleolítica són 

només alguns exemples de les setanta-dos diferents dietes que es practiquen en 

l’actualitat (Dukan, 2011). Tanmateix, tot i convergir a l’hora d’autoproclamer-se com a 

baluard d’una “forma de vida sana” que portarà als seus seguidors a la “felicitat” i a 

evitar les anomenades “malalties de la civilització”
1
 (Milton, 2000; Cordain, 2011; 

Pérez, 2012; Campos, 2012), alhora, el tret comú de totes aquestes dietes és la manca de 

quòrum –àdhuc posicions antagòniques− en llur concepció del que hauria de ser una 

“dieta sana”.  

 La dieta que concerneix temporalment a aquest estudi és la Dieta Paleolítica o 

Paleodieta. És a dir: la dieta que segons els seus teòrics (Boyd Eaton, Cordain i Konner) 

feia el Homo sapiens sapiens des dels seus inicis com a espècie fins a la Revolució 

Neolítica, moment en que algunes comunitats humanes comencen a domesticar plantes i 

animals. A causa del canvi alimentari, aquests autors afirmen que els humans estan 

inadaptats a les actuals dietes basades en el consum d’aliments domesticats i processats, 

esdevenint la causa directa de la majoria de malalties que es pateixen en l’actualitat. 

Amb la finalitat de superar aquests problemes, proposen tornar a una alimentació      

pre-agrícola.  

No obstant això, quines evidències reals tenim de l’alimentació i de la salut 

humana abans de la Revolució Neolítica i com aquestes van canviar amb l’adopció de 

l’agricultura?  

  

Tenint en compte aquest debat, el present Treball de Fi de Grau es centra en 

l’alimentació del Homo sapiens sapiens des del període del Paleolític Superior fins al 

                                                           
1
 Obesitat, malalties cardiovasculars i diabetis, principalment.   
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període Neolític, passant pel Mesolític
2
. Els objectius principals de l’estudi són (1) 

constatar què menjaven els grups d’humans durant els períodes del Paleolític Superior i 

del Mesolític, (2) com aquesta dieta va canviar a causa de la Revolució Neolítica i (3) 

quins efectes va tenir la nova alimentació en la salut del Homo sapiens sapiens.  

Amb la finalitat de poder plenament desenvolupar aquests tres eixos s’ha 

consultat un gran ventall de bibliografia especialitzada i de diferents àmbits −com són el 

científic, el biològic, la dietètica, la paleobotànica, l’arqueologia, la genètica o 

l’antropologia, entre d’altres− amb la finalitat de dotar al treball d’un major rigor i 

consistència. Tal i com s’anirà desenvolupant al llarg del present estudi, la gran part de 

les fonts consultades tenen concepcions diverses –fins i tot frontalment oposades− sobre 

aquests tres eixos principals. 

En aquesta direcció, comentarem, analitzarem i interpretarem què s’ha dit sobre 

aquests eixos amb la finalitat de saber què hi ha de cert sobre aquestes diferents teories. 

Ergo, ens disposem a saber què podem afirmar amb certesa sobre l’alimentació que feia 

el Homo sapiens sapiens fa milers d’anys i quins canvis i efectes va tenir la Revolució 

Neolítica en la seva salut.  

 

  

                                                           
2
 O Epipaleolític, depenent de la font consultada.  
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La especie humana ¡es omnívora! Los grandes primates 

son vegetarianos, y los humanos comíamos carne y 

pescado ocasionalmente. 

Jordi Campos 

 

La idea de que los seres humanos debían ser 

vegetarianos es contraria a todas las pruebas de la 

evolución que presentan los datos sobre fósiles y estudios 

antropológicos. Si nuestros primeros antepasados 

hubieran comido una dieta sin carne ahora no 

existiríamos.  

Loren Cordain 

 

 

2.L’ALIMENTACIÓ DURANT EL PALEOLÍTIC SUPERIOR I EL MESOLÍTIC  

L’esser humà ha viscut el 95% de la seva existència com a espècie en el període 

Paleolític. És a dir, en una societat pre-agrícola i de forma nòmada, representant el 

modus de vida agrícola i sedentari un ínfim 5% de la seva existència (Ryan, 2012; 

Pérez, 2012; Cordain, 2011). D’aquesta manera, el quid pro quo de la 

caça/recol·lecció/nomadisme per l’agricultura/sedentarisme va significar un canvi 

capital i sense precedents en tots els àmbits del Homo sapiens sapiens. Un canvi que, tot 

i haver passat mil·lennis, encara són palesos llurs efectes en el món actual.  

 Històricament s’ha tendit a posar l’accent en que la caça d’animals terrestres era 

un dels aliments bàsics dels primers grups d’humans, unes societats formades per 

caçadors/recol·lectors (Ryan, 2012). Aquesta hegemonia es deu al fet que, a priori, el 

material arqueològic trobat durant els períodes pre-neolítics apunta cap a una 

subsistència eminentment basada en la proteïna procedent d’animals terrestres, al 

abundar-hi clares evidències de restes d’animals esquarterats i per la creixent 

sofisticació d’eines per caçar-los.  

No obstant això, el que històricament no s’ha tingut en compte és que les plantes 

i altres aliments vegetals, a diferència de les eines de caça i dels ossos d’animals, 

estranyament sobreviuen al pas del temps; fet que explica l’escassetat d’evidències de 

restes arqueològiques d’altres tipus d’aliments durant el Paleolític i el Mesolític. A més 

a més, també s’ha de tenir en compte que per recol·lectar plantes no feien falta eines tan 

sofisticades com per caçar, fent més difícil la supervivència al pas del temps d’aquestes 

possibles eines més simples (Richards, 2002). 
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 A causa d’aquest debat, en aquest primer apartat comentarem i analitzarem els 

punts de vista dominants sobre quina era l’alimentació dels humans durant els períodes 

del Paleolític Superior i del Mesolític. Comentarem (1) els postulants omnívores i 

vegetarians, (2) la visió dels paleodietistes i (3) els estudis basats en les evidències 

arqueològiques i científiques, aportant (4) el nostre esperit crític en tots els apartats.  

 

 

L’ÒPTICA OMNÍVORA I VEGETARIANA
3
 

Una de les circumstància que ha portat a ometre el consum de plantes per part dels 

humans durant l’època Paleolítica i Neolítica és el fet que la recerca de plantes 

alimentàries primerenques s’hagi centrat únicament en els darrers 10.000 anys, des dels 

orígens i desenvolupament de l’agricultura; deixant de banda els anteriors períodes   

pre-agrícoles (Jones, 2009). A més a més, que la majoria d’etnògrafs fossin homes no 

els hi va permetre valorar l’aportació real de les dones en la dieta, ja que eren elles les 

que recol·lectaven i processaven les plantes (Milton, 2000). Segons els autors defensors 

de l’òptica omnívora i vegetariana, aquests aspectes, juntament amb el fet que la 

majoria de troballes arqueològiques apunten cap a una alimentació basada en la inserció 

de carn, ha portat a emfatitzar que el consum d’animals mamífers era un dels aliments 

bàsics de la línea evolutiva Homo
4
 fins al descobriment de l’agricultura.  

Tanmateix, estudis duts a terme en els darrers anys, sobretot en el camp de 

l’antropologia, qüestionen aquest postulat. D’una banda, trobem als autors (Nestle, 

1998; Milton, 1993, 2000; Ryan, 2012; Campos, 2012, entre d’altres) que neguen la 

supremacia de la carn en la dieta dels Homo, afirmant per analogia amb els grans 

primats que la carn d’animal no era un aliment bàsic, sinó ocasional. D’altra banda, tot i 

no negar l’abundància del consum de carn en l’alimentació dels Homo, des de l’òptica 

arqueològica i científica, hi ha qui posa l’accent en el també elevat percentatge de 

plantes en la seva dieta, al ser les plantes un moderador indispensable dels alts nivells 

tòxics d’hidrogen causats pel consum de carns magres (Jones, 2009).   

                                                           
3
  Tot i l’ús de la paraula “vegetarià” per part d’alguns autors, volem deixar meridianament clar que cap 

dels estudis consultats (incloent-hi els dels mateixos autors que utilitzen el terme) postula una dieta 

100% vegetariana. És a dir: una dieta que exclogui l’ús d’aliments d’origen animal. No obstant això, 

diferents treballs minimitzen la ingesta diària de proteïna animal, afirmant que aquest aliment només 

es consumia puntualment.  
4
  El gènere Homo apareix fa 2.000.000 d’anys, aproximadament. D’aquesta branca evolutiva en derivarà 

el Homo sapiens sapiens fa uns 200.000 anys, aproximadament.  
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 Per analogia amb els grans primats s’afirma que l’espècie humana és omnívora, 

amb només consums puntuals de carn. Tots els autors consultats argumenten que la gran 

majoria dels primats estan millor adaptats a una dieta vegetariana. Per tant, el fet que el 

Homo sapiens sapiens procedeix evolutivament dels grans primats (vegeu imatge 1), per 

analogia, el fa millor adaptats a una dieta eminentment vegetariana; essent el consum de 

carn un fet ocasional durant tota la seva evolució.    

 

Imatge 1. Evolució dels primats. (Font: Milton, 1993; pp. 88-89). 

 

Milton (vegeu Milton, 1993) va més enllà i afirma que la mida de la mandíbula 

va disminuir gràcies al consum de plantes d’alt contingut energètic i vitamínic −com 

són les fruites−, en oposició a la carn. Endemés, també afirma que les complexes 

habilitats necessàries per collir i seleccionar aquestes fruites d’alt valor energètic i 

vitamínic van tenir l’efecte de l’augment i creixement del cervell i de la intel·ligència al 

llarg del temps: 

Natural selection strongly favours traits that enhance the efficiency of foraging. 

Hence, as plant foods assumed increasing importance over evolutionary time 

(thousands, indeed millions, of years), selection gradually gave rise to the suite of traits 

now regarded as primates (...). Selective pressures also favoured considerable 

enhancement of the visual apparatus (...). Foraging benefits conferred by the 

enhancement of visual and cognitive skills, in turn, promoted development of an 

unusually large brain, a characteristic of primates since their inception. As time passed, 

primates diverged into various lineages: first prosimians, most of which later went 

extinct, and then monkeys and apes. Each linage arose initially in response to the 

pressures of a somewhat different dietary niche (...). Then new dietary pressures placed 

on some precursor of humans paved the way for the development of modern humans. 

To a great extent, then, we are that we eat (Milton, 1993; p. 86). 
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El dogma de la carn ha tingut l’efecte de deixar l’arqueobotànica com un dels camps 

menys desenvolupats en els estudis arqueològics. Segons Jones (vegeu Jones, 2009), no 

obstant l’innegable abundància de carn en l’alimentació paleolítica, alhora, hi ha 

aspectes significatius que apunten cap a la presència de plantes en la dieta dels Homo 

durant el mateix període.  

Tot i acceptar que científicament no hi ha masses indicis de restes de plantes ni, 

conseqüentment, del seu consum per parts dels humans, basant-se en els estudis de 

diferents jaciments arqueològics (vegeu gràfica 1), Jones postula que un elevat consum 

de plantes havia d’haver estat necessari per portar a terme la moderació dels alts nivells 

d’hidrogen causats pel consum de carns magres. Mitjançant la ingesta de plantes 

s’aconseguia satisfer la necessitat metabòlica de moderar els alts nivells d’hidrogen per 

sota dels nivells tòxics. En aquest sentit, per conseqüència, afirma que d’una cinquena a 

una quarta part de la dieta dels Homo es basava en el consum de plantes. 

 Gràfica 1. Jaciments arqueològics de l’estudi de Jones. (Font: Jones, 2009; p. 172). 

 

 

EL POSTULAT PALEODIETÈTIC 

Al capdavant del postulat carnívor de la línea evolutiva humana hi trobem, per 

antonomàsia, als teòrics i/o defensors de la Paleodieta (Boyd Eaton, Cordain, Konner i 

Pérez, entre d’altres). Aquests autors –científics, metges i/o nutricionistes− es 

caracteritzen per defensar la supremacia de la carn en les dietes del humans des dels 
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inicis del Paleolític Inferior
5
 fins al descobriment de l’agricultura en el període Neolític 

fa uns 10.000 anys. A més de la carn, segons els mateixos autors, l’alimentació durant 

tot el Paleolític (vegeu gràfica 2) també estava caracteritzada pel consum de peixos, 

crustacis, ous, insectes, verdures, arrels, fruites i fruits secs.  

 

Gràfica 2. Percentatges nutricionals de la dieta paleolítica. (Font: Cordain, 2011; p.34). 

 

De la mateixa manera que amb l’òptica vegetariana, per analogia amb els altres 

primats, els defensors del postulat paleodietètic afirmen que el fet que més de la meitat 

de les energies de subsistència dels Homo fossin d’animals terrestres va possibilitar la 

disminució de la mandíbula i el creixement del cervell i de la intel·ligència humana, 

marcant un punt d’inflexió en la línea evolutiva. El consum de carn va ser el que va 

permetre diferenciar als humans dels altres primats.   

Fidel al postulat carnívor, a les antípodes del prisma vegetarià, autors com 

Cordain (vegeu Cordain, 2011) i Pérez (vegeu Pérez, 2012) afirmen rotundament que 

els Homo sapiens sapiens no existirien si la línea evolutiva humana no hagués estat 

carnívora: 

La idea de que los seres humanos debían ser vegetarianos es contraria a todas 

las pruebas de la evolución que presentan los datos sobre fósiles y estudios 

antropológicos (...). Si nuestros antepasados hubieran comido una dieta sin carne ahora 

no existiríamos (...). Alrededor de dos millones y medio de años atrás nuestros 

                                                           
5
 Fa uns 2.000.000 d’anys, aproximadament.   
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antepasados comenzaron a cambiar sus voluminosos vientres en favor de cerebros más 

grandes, hasta el punto en que actualmente nuestro vientre es más o menos un 40 por 

ciento más pequeño que el de los chimpancés y nuestro cerebro es alrededor de tres 

veces más grande. El momento decisivo del cambio llegó cuando nuestros antepasados 

se dieron cuenta de que comer carne les aumentaba muchísimo la energía. A lo largo de 

los años sus vientres comenzaron a reducirse, porque ya no necesitaban el espacio extra 

para procesar todo ese forraje. Toda la energía que antes precisaban los intestinos se 

desvió hacia el cerebro, que dobló y después triplicó su tamaño. Sin la dieta de 

alimentos de origen animal, los cerebros grandes que nos hacen humanos no habrían 

tenido la posibilidad de desarrollarse. Podemos decir que la carne, o los alimentos de 

origen animal, configuraron nuestro genoma. (Cordain, 2011; pp. 52-53).  

 

D’aquesta manera, segons aquests autors, el consum de proteïna animal va ser 

crucial pel desenvolupament del cervell i pel creixement de la intel·ligència dels 

humans. Aquesta millora s’explica gràcies a dos àcids grassos –el docosahexaenoic i el  

araquidònic− essencials pel desenvolupament dels humans anatòmicament moderns. 

Les millors fonts d’aquest dos àcids grassos rauen en la medul·la òssia i en el cervell 

dels remugants. En conseqüència, si no hagués estat gràcies al consum de carn animal, 

el desenvolupament i creixement del cervell i de la intel·ligència dels Homo no 

haguessin estat mai possibles (Pérez, 2012).  

Endemés, seguint el mateix postulat, gràcies al consum de carn d’animals 

terrestres en detriment de les plantes, l’intestí dels Homo va disminuir considerablement 

la seva allargada, al ser la carn un producte més fàcil de digerir que no pas les plantes. 

En la mateixa línea, també s’afirma que amb la ingesta de carn es va reduir la mida del 

budell.  

Per tants, gràcies a aquest canvi nutritiu els Homo va poder destinar menys 

energia a digerir els aliments, reduint així l’aparell digestiu i destinant aquest “superàvit 

energètic” al creixement del cervell i de la intel·ligència. Aquests autors afirmen que el 

consum d’aquests productes va permetre progressivament el creixement del cervell i 

augmentar la capacitat cranial durant els mil·lennis següents, fins a obtenir cervells com 

els que tenen en l’actualitat els Homo sapiens sapiens, impossibles d’haver-los assolits 

sense el consum de carns magres.  
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UNA MIRADA CRÍTICA ALS PRISMES PALEODIETÈTICS, OMNÍVORS I VEGETARIANS 

No obstant els postulats paleodietètics, aquests cauen en l’error de les generalitzacions, 

al no diferenciar entre (1) períodes climàtics i (2) diferents medis. A més a més, també 

(3) ometen els canvis graduals, contemplant només canvis bruscos en un espai curt de 

temps; com si el pas de la caça/recol·lecció/nomadisme a l’agricultura/sedentarisme 

hagués passat en qüestió d’hores, no d’una forma gradual durant el pas dels 

segles/mil·lennis.  

Al parlar d’una sola i única dieta neguen tota possibilitat a que l’alimentació dels 

humans hagués pogut variar entre els inicis del període Paleolític, fa uns 2.000.000 

d’anys, fins al naixement de l’agricultura, fa uns 10.000 anys. D’aquesta manera, 

assumeixen que els quatre períodes glacials no van afectar a l’alimentació dels Homo i 

que la subsistència a tots els indrets del planeta va ser sempre la mateixa, ignorant els 

diferents medis i, en conseqüència, els diferents recursos alimentaris. 

Endemés, ja sigui que l’augment del cervell i de la intel·ligència humana i de la 

disminució de la mandíbula i de tot el sistema digestiu fossin causa del consum de carns 

magres o de productes vegetals, el que sí que es pot afirmar rotundament és que 

ambdues oposades òptiques, afirmades per analogia, són vàlides. Aquesta contradicció 

no fa altra cosa que (4) invalidar l’ús de l’analogia com un mitjà fiable per entendre la 

subsistència dels primers humans, ja que l’analogia pot donar com a vàlids dos punts de 

vista antagònics. 

Amb el rigor i la consistència que manca a aquests dos corrents, investigadors 

arqueològics (vegeu Hoffecker, 2009; Richards, 2002, 2009; Gaudzinski-Windheuser, 

2009; Munro, 2009, Bocherens, 2009; Steele & Klein, 2009, Lubell et al, 1994) han 

superat aquesta vacuïtat contemplant aquests canvis i introduint diferents variables i 

analitzant com aquests aspectes van afectar a la dieta dels humans. Així doncs, amb la 

finalitat de superar aquestes mancances, els següents estudis estan basats amb les restes 

arqueològiques dels períodes del Paleolític Superior i del Mesolític i amb els resultats 

obtinguts dels anàlisis químics dels ossos dels Homo sapiens sapiens mitjançant els 

estudis isotòpics. 
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UNA APROXIMACIÓ MÉS RIGOROSA  

Tal i com ha quedat palès en el darrer apartat, els humans no van tenir més remei que 

adaptar-se a un gran ventall de diferents climes i de diferents medis de subsistència que, 

conseqüentment, van significar l’ampliació i la flexibilització de la seva dieta (Richards, 

2002). Mentre que tot el Paleolític Superior està caracteritzat per ser una època glacial       

–coneguda com el període Quaternari o Pleistocè−, per contra, el Mesolític està 

caracteritzat per iniciar-s’hi el present període postglacial: l’Holocè. 

Per il·lustrar amb un exemple la importància climatològica, el clima de finals del 

Pleistocè va aplanar el camí per a l’arribada dels humans anatòmicament moderns a 

l’Est del continent europeu, fa uns 40.000 anys (Gamble, 1990). A diferència dels 

Neandertals, les restes arqueològiques permeten afirmar que els Homo sapiens sapiens 

van ampliar la dieta europea, incloent-hi petits mamífers, ocells i peixos (Hoffecker, 

2009).  

Per una banda, en la mateixa línea d’investigació, durant els períodes del 

Paleolític Superior i del Mesolític, les zones del sud d’Àfrica estudiades per Steele i 

Klein (vegeu Steele & Klein, 2009) també contemplen un augment significatiu de la 

diversitat d’espècies en la dieta. Els jaciments estudiats són els de Elands Bay, Tortoise 

Cave, Kasteelberg, Yesterfontein, Die Kelders, Byneskranskop, Blombos, Nelson Bay i 

Klasies River.  

Dels estudis portats a terme en aquests jaciments, de la mateixa manera que 

Hoffecker contempla a Europa (vegeu Hoffecker, 2009), Steel i Klein també confirmen 

una ampliació de la dieta dels grups d’humans que habitaven en el  sud del continent 

africà durant aquests períodes, especialment pel que fa al consum de petits animals i per 

la introducció d’animals procedents del medi marí:  

“People consumed more molerats, young hyraxes, and airborne birds. They 

added fish and rock lobster to their diet, as well as regularly consumed a wider variety 

of mollusks” (Steel & Klein, 2009; p.14).   

 

Per l’altra banda, fent ja estrictament referència al període Mesolític, els estudis 

de Munro (vegeu Munro, 2009) basats en les evidències zooarqueològiques al Llevant
6
, 

de la mateixa manera que els altres autors, també apunten a un augment significatiu del 

consum de petits animals. Concretament, en aquest indret, es contempla un augment de 

                                                           
6
 Per Llevant entenem la zona mediterrània del Sud-oest d’Àsia.  
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la ingesta de petits mamífers (vegeu gràfica 3).  Els estudis de Munro fan referència als 

jaciments llevantins de El-wad Terrace, Hilazon Tachtit, Hayonim Terrace, Hayonim 

Cave, El-wad Cave, Hefzibah 7-18, Neve David, Hahal Hadera V, Hayonim Cave i 

Meged Rockshelter.  

 

Gràfica 3. Subsistència durant el període Mesolític al Llevant. (Font: Munro, 2009; 

p.145). 

 

Així doncs, tots aquests estudis basats, majoritàriament, en evidències 

arqueològiques de diferents indrets del planeta convergeixen a l’hora d’afirmar (1) un 

progressiu augment del consum de petits mamífers i (2) d’animals procedents del medi 

marí a mesura que ens anem acostant cap al Neolític. D’aquesta manera, queden palesos 

els canvis graduals cap a una nova dieta, en oposició als canvis bruscos en un espai curt 

de temps dels postulats paleodiètics.  

A més a més, la troballa d’eines de caça i de processament d’aliments ens 

permet afirmar que (3) la caça va existir en el passat però, alhora, només basant-nos 

amb restes arqueològiques, no podem saber ni la importància ni la freqüència que 

aquesta va tenir en l’alimentació dels Homo sapiens sapiens durant el Paleolític i el 

Mesolític. Com bé remarca Richards:  
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Artefacts, such as stone tools which are likely to be used for hunting and animal 

bones with evidence of human processing and butchering do indicate that hunting did 

occur at many times in the past, but it is impossible to judge the frequency” (Richards, 

2002).  

 

En el camp dels estudis basats estrictament en els anàlisis de les relacions isotòpiques 

dels ossos i de les dents (vegeu Richards, 2002, 2009; Bocherens, 2009; Lubell et al, 

1994), aquests ens permeten conèixer científicament quin tipus de proteïna ─vegetal, 

animal o peix─ consumien els humans durant els darrers 100.000 anys:  

Bone collagen carbon and nitrogen isotope values ratios are related to the 

carbon and nitrogen isotope values of protein consumed over the lifetime of a human or 

animal. The isotope ratios can differentiate between some general categories, indicating 

whether the main dietary protein was from marine or terrestrial sources and also 

whether the main protein sources were plant or animal. It can also indicate the 

consumption of freshwater foods, but only when consumed in significant quantities 

(Richards, 2009; p. 251).  

 

Tanmateix, a causa que el col·lagen del ossos i de les dents té una durada 

limitada de 100.000 anys (Richards, 2009; Lubell et al, 1994), no és possible portar a 

terme el mateix procés en les restes òssies i dentals de períodes més antics. D’aquesta 

manera, l’abast d’aquest mètode queda temporalment limitat. Tot i això, els estudis dels 

isòtops cobreixen amb escreix la franja temporal del present estudi, al centrar-se aquest 

treball, tal i com ja s’ha remarcat en la presentació, entre fa uns 40.000 i 5.000 anys.  

 A “Stable Isotope Evidence for European Upper Peleolithic Human Diets”, 

Richards publica un estudi sobte el carboni i el nitrogen dels valors isotòpics de restes 

arqueològiques de 36 Homo sapiens sapiens d’entre fa uns 35.000 i 11.150 anys i 

pertanyents a 20 indrets diferents del continent europeu. Aquestes mostres les trobem 

ordenades cronològicament en la gràfica 4. 

Amb la finalitat de poder interpretar les gràfiques hem de tenir en compte que un 

valor de -12% indicaria que la gran majoria de la seva alimentació provindria del 

consum de proteïna marina, mentre que, per contra, un valor de -20% indicaria una dieta 

basada majoritàriament en el consum d’animals terrestres. D’aquesta manera, un valor 

al voltant del -16% indicaria una consum del 50% d’animals marins i d’un altre 50% 

d’animals terrestres. A més a més, a l’hora d’analitzar els resultats també hem de tenir 
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present que aquests pertanyen al període de finals del Pleistocè, finalitzant amb l’actual 

període interglacial de l’Holocè fa uns 10.000 anys.   

 

Gràfica 4. Jaciments i dades del l’estudi de Richards. (Font: Richards, 2009, p.252). 

 

De la mateixa manera que els estudis eminentment arqueològics, els estudis 

basats en les relacions isotòpiques mostren (1) un augment notable i progressiu de la 

proteïna procedent d’animals del medi marí a mesura que ens acostem al Neolític, palès 

en les gràfiques 5 i 6 on els valors isòtops mostren un consum més elevat de peix (més 

proper al -12%) en les acaballes pel període Paleolític. Aquest fet evidencia que en els 

indrets analitzats el consum de peix no comença a ser significatiu fins a finals del 

Paleolític Superior, mostrant que va ser, majoritàriament, merament testimonial a 

principis del mateix període. En conseqüència, aquests resultats invaliden l’òptica 

paleodietètica, al parlar aquesta d’una única i inamovible dieta des dels inicis del 

Paleolític Inferior fins al descobriment de l’agricultura, sense tenir en compte canvis 

progressius ni els diferents períodes climàtics. Si la dieta va canviar en una franja 
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temporal de poc més de 20.000 anys, tenint present aquests aspectes, podem estar 

segurs que aquesta també va patir modificacions al llarg de 2.000.000 d’anys. 

Tanmateix, aquests estudis indiquen que, alhora, tot i l’augment significatiu del 

consum de peixos, (2) la proteïna procedent d’animals terrestres −sobretot la d’animals 

terrestres herbívors− era, grosso modo, la proteïna més abundant en tots els Homo 

sapiens sapiens fins al període Neolític. A més a més, també afirmen que els aliments 

d’origen vegetal no representaven una part important de la dieta dels Homo, fet que 

anul·la científicament el postulat omnívor i vegetarià durant aquest període. Per tant, 

encara que Jones postuli la necessitat del consum de plantes per reduir el nitrogen causat 

per la ingesta de carns magres per sota dels nivells tòxics, no hi ha mostres isotòpiques 

d’aquesta necessitat, si més no en les mostres analitzades d’aquest període i indret. 

D’aquesta manera, els estudis dels isòtops també invaliden els postulats omnívors i 

vegetarians.  

Tot i l’elevat consum de carn, (3) els estudis dels isòtops també contemplen el 

particularisme, com és el cas dels Homo sapiens sapiens que habitaven a l’Arene 

Candide
7
 i a La Rochette

8
. Aquests, a diferència de tots el altres jaciments analitzats, 

tenien un consum de peix molt superior a la resta dels seus contemporanis (apreciable 

en la gràfica 5). Tanmateix, alhora, aquest consum de peix estava al voltant del 20%, 

lluny de ser una dieta eminentment basada en la ingesta de proteïna marina.  

Finalment, no seria rigorós acabar aquest apartat sense abans remarcar la 

limitació temporal dels estudis basats en els isòtops, ja que només ens permeten 

conèixer l’alimentació fins fa 100.000 anys. Per tant, aquest fet ens impossibilita saber 

amb el mateix rigor científic l’alimentació dels Homo durant els períodes anteriors. 

 

                                                           
7
 A la costa Nord-oest mediterrània d’Itàlia, uns 70km a l’Oest de Gènova.   

8
 Al Nord de França, uns 50km al sud de París.   
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 Gràfica 5. Valors isotòpics del consum de proteïna entre fa uns 35.000 i 18.000 anys. (Font: 

Richards, 2009, p.254). 

 

 Gràfica 6. Valors isotòpics del consum de proteïna entre fa uns 18.000 i 11.000 anys. (Font: 

Richards, 2009; p.255).  
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Like most people, you may have always assumed that 

hunter-gatherers were usually, tired, and sick; and that 

things were much better once people began producing 

their food and living in permanent villages.  

Susan Foster 

 

The study of dental diseases (such as caries) has been 

given special attention from Paleopathology. The tooth, 

for its physical features tends to resist destruction and 

taphonomic conditions better than any other body tissue 

and therefore, is a valuable element for the study on 

individual’s diet, and social and cultural factors related 

to it, from a population perspective.  

Luis Pezo Lanfranco & Sabine Eggers 

 

 

3.LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA I ELS SEUS EFECTES EN LA SALUT HUMANA 

No obstant la manca de quòrum palesa en l’apartat anterior, al mateix temps, totes les 

fonts consultades convergeixen a l’hora d’afirmar que, en l’àmbit de la salut, la 

Revolució Neolítica va tenir conseqüències nefastes per als humans. Aquest 

empitjorament de la salut està caracteritzat per grans fams i malnutrició −amb un 

augment notable de les malalties i epidèmies−, representant una dràstica disminució de 

l’estatura i de la qualitat i esperança de vida. 

 En aquest apartat comentarem (1) la Revolució Neolític i (2) els seus efectes en 

la salut humana, (3) aportant el nostre anàlisi a l’hora de comentar les dades. A més a 

més, (4) ens centrarem en els casos particulars d’Ucraïna, el Llevant i Portugal, regions 

que no segueixen la tendència majoritària d’un empitjorament de la salut humana a 

causa de l’adopció de l’agricultura.  

 

 

LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA 

De la mateixa manera que en l’àmbit de l’alimentació, la Revolució Neolítica és un dels 

temes que més debat i punts de vista oposats ha suscitat entre els historiadors. Com ja 

s’ha comentat al principi del treball, referent a aquest punt, l’objectiu del present estudi 

no és el d’investigar els múltiples prismes sobre els principals motius
9
 del quid pro quo 

de la caça/recol·lecció per l’agricultura (vegeu Richards, 2002; Cohen, 1987, 2009; 

                                                           
9
 Constatar si els humans van esdevenir agricultors per necessitat o per voluntat pròpia. 
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Zevelebil, 2009; Bocquet-Appel, 2009, Greco, 1997; Ryan, 2012; Childe, 1980; Zeder, 

2011; Lubell et al, 1994) o bé parlar d’un model difusionista
10

 envers d’un model de 

múltiples orígens geogràfics de l’agricultura que van tenir lloc alhora (Fuller et al, 

2011), sinó saber els efectes que la Revolució Neolítica va tenir en la salut dels Homo 

sapiens sapiens.   

D’aquesta manera, tenint sempre present les diverses sensibilitats, en aquest breu 

sub-apartat construirem el discurs sobre els eixos que generen menys controvèrsia entre 

la majoria d’autors consultats, per després desenvolupar àmpliament els efectes de la 

Revolució Neolítica en la salut dels humans en els sub-apartats següents. És per això 

que volem remarcar que l’objectiu del treball no és el “perquè” els humans es van 

esdevenir agricultors, sinó els canvis i efectes que aquesta adopció va significar en la 

seva alimentació i salut. 

 

La Revolució Neolítica està considerada com la primera gran revolució de la història 

(Childe, 1980). Fa uns 10.000 anys, associat amb el canvi climàtic de la fi del Pleistocè 

−que va donar pas a l’actual període interglacial de l’Holocè−, grups d’humans moderns 

del Llevant van començar a cultivar plantes per, després, domesticar animals.   

En aquesta regió s’hi trobava una àmplia varietat de cereals silvestres −entre els 

quals hi destaca la Dicoccoides Triticum (blat) i Hordeum spontaneum (ordi)−, facilitant 

el seu consum pels grups d’humans del Llevant (Greco, 1997). D’aquesta manera, la 

transició al Neolític està caracteritzada per passar d’una subsistència de 

caça/recol·lecció/pesca a una subsistència basada majoritàriament en l’agricultura 

(Lubell et al, 1994).  

Una concepció generalment acceptada sobre els motius que van portar a 

l’agricultura és que a causa de la disminució d’animals pel nou clima, aquests aliments 

d’origen vegetal van esdevenir una necessitat, al haver-hi menys animals per caçar. Per 

il·lustrar-ho amb un exemple del Llevant, en la regió de Síria:  

In the latest Paleolithic period people relied on gathering plants foods and 

hunting gazelle. In the climate fluctuations of the Early Holocene they could no longer 

rely on collecting wild plants so they start to plant their own; also, the gazelle slowly 

                                                           
10

 El model difusionista postula que l’agricultura té un sol focus d’orígen a Orient i aquests primers 

agricultors d’Orient són els que ensenyen les noves tècniques agrícoles a la resta dels humans del 

món.  
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disappeared because of the climate change and probably from overhunting, so plant 

foods become a necessity as there are fewer animals to hunt (Richards, 2002). 

 

A més a més, animals domèstics com les cabres i les ovelles van començar a 

reemplaçar, mica en mica, els animals de caça en les dietes, alhora que aliments 

d’origen vegetal en forma de farinetes i pans es van convertir en l’aliment bàsic 

(Richards, 2002). Fruit d’aquest canvi, per primera vegada en la història de l’evolució 

humana els Homo sapiens sapiens van començar a consumir a gran escala cereals, 

farines i productes làctics; aliments desconeguts per la majoria d’humans fins al 

moment, ja que l’agricultura permetia alimentar a un major nombre de persones que no 

pas la caça (Pérez, 2012).  

En el camp de l’estil de vida, la Revolució Neolítica va significar una nova 

divisió del treball. Els homes i les dones van participar en les diferents tasques diàries 

relacionades amb la vida del poble, reduint la caça i la recol·lecció per augmentar 

l’emmagatzematge de grans i de llegums. A més a més, la nova vida sedentària al poblat 

també va significar l’augment i diversificació de les activitats humanes, unes activitats 

que incloïen la mòlta i el processament dels cereals i de les llegums, la tala d’arbres o la 

construcció de grans estructures, per il·lustrar-ho amb alguns exemples (Eshed et al, 

2010). 

Tanmateix, el que a priori sembla un evident avantatge, de facto, els efectes del 

pas a l’agricultura no van ser tan positius, ans el contrari. Tot i ser cert que amb 

l’agricultura es pot alimentar a un major nombre de persones, la nova alimentació 

neolítica era nutricionalment molt més pobre que l’alimentació durant els períodes 

Paleolític i Mesolític. Per tant, tot i la planificació i el fet de poder alimentar a molta 

més gent, la població neolítica era una població pitjor alimentada i, nutricionalment 

parlant, molt més pobre. Endemés, també s’ha de tenir present que aconseguir aliment 

mitjançant l’agricultura implica dedicar-hi moltes més hores de feina que no pas amb la 

caça o la recol·lecció. 

En aquest sentit, també hem de tenir en compte que la introducció de nous 

aliments en la dieta va causar noves patologies derivades d’aquesta nova ingesta, ja que 

abans no es consumien tan a gran escala aquest tipus d’aliments, essent desconeguts per 

la majoria d’humans. Els millors exemples d’aquetes noves patologies són la 
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intolerància a la lactosa i al gluten, entre d’altres; intoleràncies cada cop més presents en 

el món actual.  

Ergo, la Revolució Neolítica va tenir efectes catastròfics en la salut dels Homo 

sapiens sapiens. El dogma darwinista del triomf del superior no és vàlid, al significar el 

pas a l’agricultura un empitjorament de la salut dels humans. Així doncs, el canvi a 

l’agricultura va significar l’adopció d’una dieta més pobre i de més hores de treball 

(Ryan, 2012).  

 

 

ELS EFECTES DE LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA EN LA SALUT HUMANA 

Tal i com s’acaba de deixar meridianament clar, no hi ha un sol autor especialista amb 

el tema que negui els efectes nefastos que la Revolució Neolítica va tenir en la salut dels 

humans (Cordain, 2011; Pérez, 2012; Campos, 2012; Jiménez, 2012; Foster, 2007; 

Ryan 2012, Milton, 2000; Nestle, 1999; Richads, 2002, 2009; Boyd Eaton, 2006; 

Formicola & Holt, 2007, Cohen, 1987, Childe, 1988, Pezo & Eggers, 2012; Lille, 1996; 

Lubell et al, 1994; Eshed et al, 2006, 2010): 

Skeletal markers of health and risk, ethnographic studies, and extrapolated 

patterns of epidemiology all demonstrate that the health of human populations 

(measured in stature) and the quality of nutrition commonly declined as hunter-

gatherers moved towards agriculture, while the frequency of stress episodes, infection, 

disease, and exposure to parasites all increased with sedentism and increasing 

community size (Cohen, 2009; p.592).  

 

En la seva majoria i en línies generals, aquests autors convergeixen a l’hora 

d’afirmar que (1) els humans del Paleolític i Mesolític tenien bones dents, (2) 

estranyament patien malnutrició, (3) la mitjana d’alçada era aproximadament com 

l’actual –descendint uns deu centímetres a causa de la Revolució Neolítica− i (4) no 

patien tantes malalties i epidèmies com en comparació amb la posterior època agrícola. 

Tot això va canviar negativament amb l’adopció de l’agricultura, al no ser aquest nova 

dieta agrícola nutricionalment tan sana, rica i variada com l’anterior.  

El millor indicador de la salut i de la dieta el trobem a les dents, en les patologies 

dentals. La càries és una de les malalties infeccioses més fàcilment observables en les 

restes humanes recuperades de les excavacions arqueològiques. Aquesta importància en 
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estudiar les dents es deu a que les dents resisteixen el pas del temps millor que 

qualsevol altra part del cos (Pezo Lanfranco & Eggers, 2012).   

En aquesta línea, les càries estan estrictament lligades a les dietes altes en 

carbohidrats, permeten saber els tipus d'aliments que consumeix una població. Fruit de 

la Revolució Neolítica, amb la nova ingesta d’aliments vegetals que conten un elevat 

percentatge de carbohidrats –cereals com el blat i l’ordi, sobretot−, els autors consultats 

afirmen que les càries van augmentar considerablement amb l’adopció de la nova dieta 

agrícola. 

Grosso modo, l’alt índex de càries observat a partir de la Revolució Neolítica és 

el resultat d’un complex procés de canvis en l’alimentació, un procés que implica 

l’augment notable de carbohidrats. Així doncs, els estudis d’aquests autors permeten 

afirmar que hi ha una relació directa entre l’augment de càries i l’augment del consum 

de carbohidrats a causa del descobriment de l’agricultura.  

Tal i com demostren Pezo i Eggers (vegeu Pezo Lanfranco & Eggers, 2012), tot 

hi haver-hi algunes excepcions, per norma general, l’índex de càries en els grups 

d’humans de les èpoques pre-agrícoles és molt més menor que en l’època agrícola. En 

els jaciments estudiats, majoritàriament, les societat formades per 

caçadors/recol·lectors/pescadors mostren un índex de càries molt inferior en comparació 

amb les societats agrícoles (vegeu gràfica 7).  

Tot i això, s’ha de remarcar que els índex de càries més baixos en les societats 

pre-agrícoles i els percentatges més elevats d’aquestes en les societats agrícoles els 

trobem, per norma general, en jaciments del continent americà. Per tant, en l’estudi de 

Pezo Lanfranco i Eggers observem que la tendència a un empitjorament de la salut 

dental a causa de l’agricultura és més accentuat i constant en jaciments Americans que 

no pas en altres zones del Planeta.   

D’acord amb aquest matís, el que queda palès en l’estudi és que la Revolució 

Neolítica no va significar un deteriorament de la salut en els grups d’humans d’algunes 

poblacions concretes. Així doncs, tot i acceptar la generalització de l’empitjorament de 

la salut amb el pas a l’agricultura, i no pretenent fer de l’excepció la norma, analitzarem 

amb més profunditat tres zones que no segueixen el patró general: Portugal, Ucraïna i el 

Llevant.  
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Gràfica 7. Índex de caries i mitjà de subsistència de la població. (Font: Pezo Lanfranco & 

Eggers; p.23). 
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UCRAÏNA  

L’estudi de Lille (vegeu Lille, 1996) investiga què té de certa la generalització de 

l’empitjorament de la salut en les poblacions neolítiques de la regió de Dnieper Rapids 

d’Ucraïna durant el Mesolític i el Neolític. D’una banda, pel que fa al període Mesolític, 

l’estudi es basa en els jaciments de Vasilyevka 3 i Vasilyevka 2. D’altra banda, referent 

al període Neolític, Lille estudia els jaciments de Marievka, Igren 8, Vasilyevka 5, 

Yasinovatka, Nikoloskoye, Vovningi 2 i Osipovka. La mostra consisteix de 820 dents 

pertanyents a 36 individus diferents durant el Mesolític i de 1.464 dents de 105 

individus del període Neolític.  

 Referent a les càries, l’estudi conclou que aquestes estaven absents durant els 

dos períodes. Lille afirma que l’absència de càries és deguda a una alimentació sense 

carbohidrats, a una dieta com la que feien els grups d’humans de caçadors/recol·lectors 

durant el Paleolític i Mesolític: “the available evidence [absència de càries] suggesting 

an absence of high levels of carbohydrate intake” (Lille, 1996; p. 138). 

 Pel que fa a la presencia de fosfat de calci i carbonat a les dents, aquesta 

presència és present en les mostres de dents dels dos períodes. Com bé remarca Lille, la 

presència de fosfat de calci i carbonat en les dents està associada a una alimentació 

eminentment basada en el consum de proteïna. Els individus amb restes de fosfat de 

calci i carbonat durant el Mesolític són 24 −un 66,6% de les mostres−, mentre que els 

humans del període Mesolític són 91 −87,5% de les mostres− (vegeu gràfica 8). 

 En darrer terme, pel que fa a l’hipoplàsia de l’esmalt, l’estudi conclou que no 

varia massa entre els dos períodes. L’hipoplàsia de l’esmalt està estrictament lligada a la 

salut, indicant un baix percentatge d’hipoplàsia d’esmalt un major grau de salut, i 

viceversa. L’autor també observa que l’hipoplàsia de l’esmalt representa un percentatge 

molt baix, tant en el període Mesolític com en el període Neolític. Pel que fa al 

Mesolític, només un 16,66% de les mostres presenten hipoplàsia en l’esmalt, mentre 

que un 11,42% de les mostres ho fan en el període Neolític (vegeu gràfica 9).  
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Gràfica 8. Fosfat de calci i carbonat en les dents dels individus estudiats. Entre parèntesis 

nombre d’individus i dents amb fosfat de calci. (Font: Lille, 1996; p.139). 

 

 

Gràfica 9. Hipoplàsia de l’esmalt en les dents analitzades. Entre parèntesis nombre d’individus i 

dents amb hipoplàsia de l’esmalt. (Font: Lille, 1996; p.139). 
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Tot i remarcar que el nombre d’humans de l’estudi és massa reduït per 

desenvolupar teories generalitzadores, alhora, Lille afirma que és significatiu que de 18 

individus afectats per l’hipoplàsia, 14 siguin mascles d’entre 20 i 45 anys. Per l’altra 

costat, de les 4 femelles que mostren hipoplàsia, 3 tenen entre 18 i 25 anys. Tot i 

acceptar les limitacions a causa de les poques mostres a l’hora de construir una sòlida 

teoria, l’autor conclou que l’estrès adolescent no va afectar ambdós gèneres per igual, 

essent únicament perjudicial per a les dones del Dnieper Rapids: “whereas childhood 

stress does not appear to have affected male longevity, females may well have suffered 

premature mortality as a result” (Lille, 1996; p. 139). 

 Així doncs, (1) l’absència de càries i el baix percentatge d’hipoplàsia d’esmalt 

són gairebé idèntics en els dos períodes. Endemés, (2) la presencia de fosfat de calci i 

carbonat és superior en el Neolític, apuntant cap a un consum de proteïna més elevat 

durant aquest període. D’aquests resultats, Lille conclou que (3) la subsistència durant 

el cinquè mil·lenni aC en aquesta regió es va mantenir força constant, afirmant que de la 

mateixa manera que amb el Mesolític, una economia basada en la 

caça/pesca/recol·lecció va ser la dominant durant els inicis del període Neolític a 

Ucraïna. Aquest fet és molt important ja que ens permet entendre les diferencies amb 

altres alimentacions agrícoles basades de forma abusiva amb el consum de cereal.   

D’aquesta manera, conclou afirmant (4) un canvi progressiu cap a l’agricultura 

que no començarà fins ben entrat el període Neolític, en contra d’un canvi curt i sobtat 

des dels inicis del Neolític:  

If the consumption of fermentable carbohydrates, a major source of which is the 

starch found in cereals, roots, and seeds, is associated with the prevalence of caries, it 

would seem realistic to conclude that the consistent presence of moderate to heavy 

calculus deposits presence of moderate to heavy calculus deposits throughout the 

skeletal series coupled with the complete absence of caries indicates a predominantly 

protein based diet. (...) the subsistence economy remained relatively stable between ca. 

10,000 b.p. and 5,400 b.p.” (Lillie, 1996; p. 140).  

 

 

LLEVANT  

Amb la finalitat de comparar la salut dels humans entre els períodes pre-agrícoles amb 

el període agrícola, Eshed, Gopher, Pinhasi i Hershkovitz (vegeu Eshed et al, 2010) 

analitzen restes arqueològiques de Homo sapiens sapiens de finals del Paleolític 
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Superior, Mesolític i Neolític en el Llevant. En l’estudi analitzen 200 esquelets de 

Natufians
11

 procedents de 6 diferents jaciments i els comparen amb 205 esquelets 

neolítics de 9 altres jaciments (vegeu gràfica 10).  

 Fruit de la comparació entre les restes arqueològiques d’aquests dos períodes 

(vegeu gràfica 11), el que primer s’evidencia és, d’una banda, una lleugera disminució 

de les lesions artrítiques i traumatològiques. Alhora, d’altra banda, el que també queda 

palès és un fort augment de les malalties inflamatòries, més que quadruplicant-se en el 

període Neolític respecte al període dels Natufians.   

  

Gràfica 10. Jaciments i mostres de l’estudi    Gràfica 11. Patologies dels humans             

d’Eshed, Gopher, Pinhasi i Hershkovitz .             de les poblacions Natufians i Neolítiques.  

(Font: Eshed et al, 2010; p.123).                      (Font: Eshed et al, 2010; p.126). 

  

A més a més, referent a la comparació dels esquelets d’abans i de després de 

l’agricultura, aquest estudi també inclou la variable de la salut dels homes i de les dones 

per separat. Així doncs, aquests autors tenen en compte el factor del gènere a l’hora 

d’estudiar aquest canvi:  

When examining the nature of any transition from foraging to farming it is 

necessary to take into consideration differences in male and female roles in subsistence 

economy. In the southern Levant, the economic changes associated with the advent of 

agriculture require an array of biological and physical adjustments to many daily life 

aspects. These changes differentially affected males and females since Neolithic 

communities engaged in gender-specific subsistence activities (Eshed, Gopher, Pinhasi 

& Hershkovitz, 2010; p.130).  

                                                           
11

  Els Natufians eren caçadors/recol·lectors del Llevant que van viure, majoritàriament, durant el període 

Mesolític, entre el 10.500 i el 8.300 aC. 
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D’aquesta manera, introduint les variables de gènere observem que l’adopció de 

l’agricultura va tenir impactes i conseqüències ben diferents en els homes i en les dones 

del Llevant (vegeu gràfiques 12 i 13). Tenint en compte aquesta distinció, trobem que 

en alguns àmbit obtenim resultats completament diferents respecte a l’apartat anterior 

que no distingia entre gèneres.  

Tot i ser lleugerament més elevat en el gènere masculí, (1) les proporcions 

respecte a les lesions artrítiques no varien massa entre ambdós gèneres abans i després 

de la Revolució Neolítica. En canvi, (2) les lesions traumàtiques augmenten de forma 

notable pel que fa a les dones amb l’adopció de l’agricultura, mentre que respecte als 

homes es mantenen gairebé en la mateixa proporció (quan en la gràfica 11 observàvem 

que les lesions traumàtiques disminuïen lleugerament durant el Neolític si no distingíem 

entre gèneres). Referent a les malalties inflamatòries, (3) aquestes també augmenten 

notablement en el període Neolític, sobretot en el gènere femení; on en l’època dels 

Natufians no s’aprecia aquest tipus de lesions en cap del esquelets analitzats. 

 

Gràfica 12. Patologies en els homes de les   Gràfica 13. Patologies en les dones  

poblacions Natufians i Neolítiques.      de les poblacions Natufians i Neolítiques.      

(Font: Eshed et al, 2010; p.127).                      (Font: Eshed et al, 2010; p.128). 

 

A més a més, segons els mateixos autors, (4) l’esperança de vida dels homes va 

augmentar en detriment de les dones, al haver-hi més risc de mortalitat durant l’embaràs 

i, sobretot, durant el part. Així doncs, Eshed, Gopher, Pinhasi i Hershkovitz afirmen 

que, tot i l’empitjorament de la salut amb l’adopció de l’agricultura, alhora, el nou 

modus de vida agrícola va possibilitar un augment de l’esperança de vida en els homes, 
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al no haver d’exposar-se al perill de la caça que s’exposaven els antics 

caçadors/recol·lectors i, alhora, al haver-hi menys conflictes que durant els períodes del 

Mesolític i del Paleolític Superior. Per tant, tot i tenir una pitjor qualitat de vida, els 

autors afirmen que els homes neolítics del Llevant vivien més anys, mentre que les 

dones van patir les pitjor conseqüències de la nova subsistència.  

 

Eshed, Gopher i Hershkovitz també estudien específicament els efectes de la Revolució 

Neolítica en l’àmbit de la salut dental (vegeu Eshed et al, 2006). Els anàlisis inclouen 

dents procedents de 6 jaciments Neolítics i de 4 de Natufians, obtenint més de mil 

mostres entre tots els jaciments (vegeu gràfica 14). L’estudi es centra en les càries, les 

pèrdues de dents i en el desgast d’aquestes durant la vida dels humans. 

 

Gràfica 14. Mostes de dents estudiades, períodes i jaciments. (Font: Eshed et al, 2006; p.146). 

 

De la mateixa manera que acabem de veure amb l’estudi de Lille, sense 

pretendre anular el postulat majoritari de l’empitjorament de la salut dental a causa de la 

Revolució Neolítica, el present estudi no contempla, grosso modo, (1) un empitjorament 

de la salut dental en les mostres analitzades del Llevant, sinó que la salut dental entre el 

període pre-agrícola i el període agrícola és gairebé la mateixa (vegeu gràfica 14). 

Endemés, a diferència de la regió de Dnieper Rapids d’Ucraïna –on no hi ha restes de 

càries ni en el període Mesolític ni en el període Neolític−, (2) les restes de càries en el 

Llevant es troben en ambdós períodes, evidenciant un elevat consum de carbohidrats ja 
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des del període dels Natufians, des del període pre-agrícola; situant-se a les antípodes 

d’Ucraïna, on el consum de carbohidrats durant el Mesolític i el Neolític destaca per la 

seva absència.  

 

Gràfica 15. Comparació de l’índex de càries entre el període Natufians i Neolític. (Font: Eshed 

et al, 2010; p.149). 

 

Així doncs, lluny de pretendre fer una teoria generalitzadora, Eshed, Gopher i 

Hershkovitz introdueixen el particularisme del Llevant durant aquest període, de la 

mateixa manera que havia fet Lille a la regió de Dnieper Rapids. D’aquests resultats, 

podem concloure que (3) la salut dental està estrictament lligada als recursos de 

subsistència de l’entorn, independentment de l’adopció de l’agricultura o no. Uns 

recursos, en el cas del Llevant, basats en el consum de cereals ja des del període del 

Natufians, representant un eminent empitjorament de la salut dental previ al 

descobriment de l’agricultura:  

The current study shows that the dental picture obtained from the two 

populations is multifactorial in nature, and not exclusively of dietary origin, i.e., the 

higher rate and unique pattern of attrition seen in the Natufian could result from a 

greater consumption of fibrous plants, the use of pestles and mortars (which introduce 

large quantities of stone-dust to the food), and/or the use of teeth as a “third hand” (...). 

The transition from hunting and gathering to a food-producing economy in the Levant 

did not promote changes in dental health, as previously believed (Eshed, Gopher i 

Hershkovitz, 2006; p.145).  
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PORTUGAL  

Les investigacions portades a terme a Portugal per Lubell, Jackes, Schwarcz, Knyf i 

Meiklejohn (vegeu Lubell et al, 1994) es centren en l’alimentació durant els períodes 

Mesolític i Neolític i quins efectes va tenir aquesta en la salut dental d’ambdós períodes. 

Aquests estudis es basen, d’una banda, en els anàlisis dels isòtops i, de l’altra, en el 

desgast de les dents. 

Els anàlisis portats a terme permeten apreciar la diversitat temporal i espacial del 

Mesolític i, sobretot, del Neolític a Portugal; a causa d’un major nombre de jaciments 

en aquest darrer període. L’estudi abraça una franja temporal de més de 2.000 anys 

−entre el 7.000 i el 5.000 aC− i analitza els jaciments mesolítics de Moita i Arruda i, per 

l’altra costat, els jaciments neolítics de Casa da Moura, Melides, Furninha, Fontainhas i 

Feteira 1,2 i 3.    

Els anàlisis del isòtops, basats en el col·lagen dels ossos, apunten a un canvi en 

la dieta al voltant del 7.000 aC, en el pas del Mesolític al Neolític. De la mateixa manera 

que els estudis de Richards comentats en l’apartat anterior, aquests autors també 

afirmen que la dieta mesolítica estava basada en aliments procedents d’animals marins i, 

sobretot, mamífers, mentre que la dieta neolítica depenia més de fonts d’aliments 

terrestres. Tot i que els estudis dels isòtops apunten a que el canvi de dieta va tenir lloc 

al voltant del 7000 aC, alhora, els mateixos estudis també mostren que la tendència cap 

a la nova alimentació va començar al 8.000 aC, contemplant un canvi gradual cap a una 

dieta agrícola que va durar més de 1.000 anys i que va culminar amb la Revolució 

Neolítica a Portugal l’any 7.000 aC.    

Referent al desgast de les dents, els autors afirmen que, històricament, d’igual 

forma que amb Ucraïna i Llevant, es creia que a Portugal la salut dental havia empitjorat 

amb la Revolució Neolítica, al augmentar notablement el consum d’aliments altament 

cariogènics –com són l’ordi, l’espelta i el blat− entre els grups d’humans. Tanmateix, 

aquest estudi suggereix un patró diacrònic molt més complex pel que fa a l’àmbit de les 

patologies dentals (vegeu gràfica 16). 

Aquestes diferències, tant en la comparació entre els jaciments dels dos períodes 

com, sobretot, en la comparació entre els diferents jaciments del mateix període, 

evidencien que la salut dental dels grups d’humans de Portugal durant el Mesolític i 
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Neolític no es cenyeix al patró majoritari, a un accentuat augment de les càries a causa 

de la Revolució Neolítica.  

D’aquesta manera, els dos jaciments del període Mesolític –Moita i Arruda− 

tenen un índex de càries molt diferents entre ells, un 14,3% i un 7,3% respectivament. 

Referent al període posterior, les mateixes diferències són observades en els jaciments 

neolítics, on trobem índex de càries que oscil·len entre el 13,6 %, en el cas de Feteira 3, 

i el 0%, en el cas de Fontainhas.  

 

 

Gràfica 16. Patologies dentals del període Mesolític i Neolític. (Font: Lubell et al, 1994; 

p.212). 

 

Així doncs, observem que les diferències o similituds entre els índex de càries 

no van estrictament lligades als períodes que pertanyen els grups d’humans, sinó que 

cada jaciment té les seves pròpies característiques. Per il·lustrar-ho amb un exemple, 

veiem que el jaciment Mesolític de Moita (14,3%) té un índex de càries més similar al 

dels jaciments Neolítics de Melides, Feteira 1, 2 i 3 (10,7%, 11,1%, 11,1%, i 13,6% 

respectivament) que no pas a l’altre jaciment Mesolític de Arrunda (7,3%). 

Això no obstant, quan analitzem aquestes dades, els autors remarquen que hem 

de tenir en compte que les mostres del període Mesolític són d’humans més vells que no 

pas en el període Neolític, fet que explica la major presència de càries en aquestes 

restes. Tanmateix, tot i la presencia d’humans d’edat més avançada en les mostres del 

Mesolític, aquest fet no impedeix als autors de l’estudi concloure que l’índex de càries 

és molt més superior durant el període Mesolític del que a priori es pensava i que, tot i 

el factor de l’edat, es pot afirmar que el percentatge de càries dels jaciments estudiats no 

variaria massa si es tractés de mostres de la mateixa mitjana d’edat. Per tant, el fet que 
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els humans estudiats en els jaciments Mesolítics siguin, generalment, més vells que els 

dels jaciments Neolítics, tot i que llimaria una mica les xifres, no invalida els resultats 

de l’estudi, essent altament presents les càries durant el període Mesolític. 

Amb aquestes dades i variables a la ma, pel que concerneix als percentatges, els 

autors conclouen que trobem més similituds entre jaciments de diferents períodes que 

no pas entre jaciments del mateix període i, alhora, els índex de càries no són sempre 

més elevats en el Neolític, sinó que àdhuc poden ser més elevats en el Mesolític. Per 

tant, aquests resultat no anul·len, però sí matisen, la simplificació generalista d’un 

deteriorament de la salut dental durant el Neolític:  

It contradicts both the hypothesis that Neolithic dental pathology is always more 

freqüent than Mesolithic, and the evidence of homogeneity provided by the stable 

isotope analyses. (...) Furthermore, dental pathology indicates that there must have been 

variations in Neolithic dieta which are indiscernible by stable isotipe analyses. (Lubell 

et al, 1994; p. 211). 

  

Referent als motius de l’elevat índex de càries, els autors atribueixen aquest alt 

percentatge al fet que aliments altament cariogènics −com són les fruites, per exemple− 

ja eren consumits a la zona de Portugal durant el període Mesolític. A més a més, també 

afirmen que els aliments cultivats a Portugal (ordi, espelta i blat, sobretot) eren menys 

cariogènics que aliments cultivats en altres indrets del món, com és el cas del continent 

americà on es cultivava en abundància un aliment altament cariogènic com és  el blat de 

moro: 

dental pathology is not universally a good marker of the shift to agriculture. 

Rates of attrition decrease, but pathology rates are not generally higher in the 

Portuguese Neolithic than in the Mesolithic. It is evident that European domesticates 

were either not as cariogenic as maize proved to be in North America or that such 

cariogenic sources were less completely integrated to the diet (Lubell et al, 1994; p. 

213). 

 

D’aquesta manera, observem que, pel que fa a Portugal, (1) el pas al Neolític no 

ha de significar estrictament un empitjorament de la salut dental, sinó que fins i tot 

podem trobar restes humanes amb millor salut dental durant el període Neolític que 

durant el període Mesolític. Per tant, de la mateixa manera que en les dues prèvies 
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excepcions comentades d’Ucraïna i del Llevant, es pot afirmar que la Revolució 

Neolítica en la zona de Portugal no va significar, grosso modo, un empitjorament de la 

salut dental.  

A més a més, l’estudi també (2) deixa palesa la presencia −i un alt percentatge 

en el cas de Moita− de càries durant el període pre-agrícola, fet que anul·la l’ideal de 

salut perfecte del període pre-agrícola que feien referència Foster, Perez, o Cordain, 

entre d’altres. Encara més: (3) en alguns casos la salut dental és millor durant el període 

agrícola que durant el període pre-agrícola, a diferència d’Ucraïna i del Llevant on les 

diferències entre ambdós períodes és gairebé les mateixes, tot hi haver-hi un elevat 

índex de càries en la darrera zona ja en època dels Natufians. 

Pel que fa a (4) la distinció de gènere, a diferència del cas d’Ucraïna i del 

Llevant, en l’estudi de Portugal no s’aprecia aquest factor. Per tant, mentre que Lille i 

Eshed et al contemplen amb la Revolució Neolítica un empitjorament de la salut molt 

més accentuat en el cas de les dones –sobretot en la zona del Llevant−, Lubell et al no 

contemplen aquesta diferència de gènere a Portugal.  

Finalment, els autors també introdueixen el concepte que (5) no tots els indrets 

del planeta van introduir els mateixos aliments amb la nova alimentació neolítica, 

havent-hi zones del planeta amb aliments altament més cariogènics que d’altres. Com 

s’acaba de comentar, la nova alimentació Neolítica tenia aliments menys cariogènics a 

Portugal que no pas a Amèrica, com és el cas del blat de moro.  

 

 

  



Treball de Fi de Grau  Ignasi Gubert i Roure 

   

 

 

Hola  

36 
 

4.CONCLUSIONS 

Tal i com s’ha deixat clar des del començament de present treball de fi de grau, aquest 

pretenia cercar quines evidències reals tenim de l’alimentació i de la salut humana 

durant els períodes del Paleolític Superior i del Mesolític i com aquestes van canviar 

amb la Revolució Neolítica. Amb la finalitat de trobar respostes, s’han traçat tres eixos 

principals sobre els quals ha transcorregut tot l’estudi: què menjaven els grups 

d’humans durant els darreres dos períodes pre-agrícoles, com va canviar la dieta amb 

l’adopció de l’agricultura i quins efectes va tenir per a la salut.   

 Primerament, referent a l’alimentació humana durant el Paleolític Superior i 

Mesolític, pel que fa als postulats omnívors, vegetarians i paleodietètics, ha quedat palès 

com els estudis arqueològics i científics basats en els anàlisis de les relacions 

isotòpiques anul·len aquests prismes. Els anàlisis dels jaciments arqueològics no donen 

per vàlids aquests postulats tan simplistes i maniqueus, la realitat és molt més diversa i 

complexa.  

D’una banda, tot i emfatitzar en una dieta basada en el consum de plantes −ja fos 

com a moderador indispensable dels alts nivells tòxics d’hidrogen causats pel consum 

de carns magres o, per analogia, com a causa del desenvolupament del cervell i del 

creixement de la intel·ligència humana− els estudis arqueològics i dels isòtops apunten, 

contràriament, cap a una dieta eminentment basada en el consum de proteïna procedent 

d’animals terrestres. No hi ha ni un sol cas on el consum d’altre tipus de proteïna que no 

sigui la procedent d’animals terrestres sigui majoritari en els jaciments estudiats. 

D’altra banda, referent als paleodietistes, si bé és cert que la ingesta de carns 

magres era la proteïna consumida majoritàriament entre els grups d’humans durant tot el 

Paleolític Superior i el Mesolític, els mateixos estudis isotòpics evidencien un canvi 

gradual i progressiu cap a una nova dieta, en contra del canvi sobtat que afirmen els 

defensors del postulat paleodietètic. D’aquesta manera, s’observa que el consum de 

peixos no comença a ser significatiu fins a finals del Paleolític Superior, no des de fa 

2.000.000 d’anys com conclouen els paleodietistes. En la mateixa línea, la majoria 

d’estudis també apunten cap a una tendència a consumir mamífers cada cop més petits, 

en contraposició als mamífers més grans que es caçaven en els períodes més antics del 

Paleolític Mitja i Superior. Els Homo sapiens sapiens de finals del Mesolític tenien una 

dieta molt més variada que els seus ancestres de principis del Paleolític Superior. 
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A més a més, els estudis dels isòtops anul·len l’ús de l’analogia com un mitjà 

fiable per entendre la subsistència dels primers humans, ja que l’analogia pot donar com 

a vàlids dos punts de vista antagònics, afirmant que, l’augment del cervell i de la 

intel·ligència humana i de la disminució de la mandíbula i del sistema digestiu van ser a 

causa o bé del consum de carn, o bé del consum de productes vegetals.  

En aquesta direcció, també ha quedat clar que l’alimentació varia segons l’època 

i el lloc, lluny de ser la mateixa durant tots els períodes pre-agrícoles. El quid pro quo 

de la caça/recol·lecció/nomadisme per l’agricultura/sedentarisme no va passar en 

qüestió d’hores, sinó que va tenir lloc de forma gradual durant el pas dels 

segles/mil·lennis. Endemés, també s’han de tenir en compte els diferents medis i, en 

conseqüència, els diferents recursos alimentaris. Com no podia no ser, els quatre 

períodes glacials van afectar els medis i recursos alimentaris. 

En segon lloc, en termes generals, hi ha quòrum entre els autors consultat que la 

nova alimentació fruit de l’agricultura tenia un consum de carbohidrats molt més elevat 

que l’anterior dieta pre-agrícola, essent l’aliment majoritari en detriment de la proteïna. 

La Revolució Neolítica va permetre la introducció i el consum a gran escala de 

productes com el blat, l’ordi, l’arròs, els tubercles, l’espelta, els llegums o el blat de 

moro; productes desconeguts fins al moment per a la majoria d’humans de l’època.    

Generalització no obstant, no totes les zones del planeta van seguir la mateixa 

tendència. Tal i com s’ha comentat −i no pretenent fer de l’excepció la norma, sinó 

matisar la teoria−, es contempla la diversitat. Mentre que en el Llevant ja introdueixen 

els cereals durant el període pre-neolític dels Natufians, a Ucraïna no s’aprecia un canvi 

de dieta amb l’entrada del Neolític, continuant amb els mateixos mitjans de subsistència 

caçadors/recol·lectors/pescadors del Mesolític. 

Finalment, la Revolució Neolítica va suposar, grosso modo, un empitjorament 

notable de la salut humana, al ser la nova dieta, nutricionalment parlant, menys sana i 

més pobre que l’anterior. En aquest sentit, els Homo sapiens sapiens del Paleolític 

Superior i del Mesolític tenien més bones dents, no patien tantes malalties, fams i 

malnutrició i tenien una major esperança de vida que els humans del Neolític.  

Alhora, els estudis centrats en les patologies dentals, permeten introduir de nou 

el particularisme pel que fa als efectes de la Revolució Neolítica. Mentre que aquesta 

afirmació d’empitjorament de la salut és vàlida en termes generals –en especial en el 
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marc del continent Americà−, per contra, els casos analitzats del Llevant, Ucraïna i 

Portugal no segueixen aquesta tendència. La salut dental entre el període pre-agrícola i 

el període agrícola és gairebé la mateixa en les dues primeres regions i, àdhuc, en el cas 

de Portugal és millor durant el Neolític. A més a més, també hem de tenir en present 

que hi havia aliments agrícoles més cariogènics que altres, com és del cas del blat de 

moro, abundant en el continent americà. 

En darrer terme, també s’ha de tenir en compte el factor del gènere quan parlem 

dels efectes de la Revolució Neolítica en la salut. Tot i l’empitjorament generalitzat de 

la salut a causa de l’adopció de l’agricultura, aquest deteriorament no afecta per igual 

als homes que a les dones en els casos d’Ucraïna i, sobretot, en el Llevant; essent elles 

les més malparades del nou modus de vida agrícola. 

Així doncs, per finalitzar aquest treball, conclusivament, remarcar que no hi ha 

una revolució alimentària en el sentit estricte de la paraula, entesa com un canvi brusc 

en un espai curt de temps; ans el contrari. El que hi ha és un canvi gradual i progressiu 

cap a una nova dieta agrícola que va tenir diferents durades i efectes depenent de la zona 

del planeta, trobant encara en el món actual petits grups d’humans amb mitjans de 

subsistència pre-agrícoles.   
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