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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquesta estada es va realitzar entre el 22 de juliol de 2007 i el 23 de novembre del 2007 al CADIC (Centro Austral de 
Investigaciones Científicas) del CONICET a Ushuaia, Tierra del Fuego (Argentina). Aquesta, s’emmarca dins d’una sèrie 
de projectes que es van iniciar fa 20 anys entre un equip hispà-argentí format per investigadors i investigadores de la 
UAB i del CSIC en col•laboració amb investigadors del CADIC i la AIA de Buenos Aires. Aquest treball conjunt encara 
continua realitzant-se. El projecte inicial va contemplar la intervenció arqueològica a diferents jaciments de la societat 
Yamana, que habitava a les costes del Canal Beagle. Actualment segueixen les intervencions en jaciments de la costa i 
també a l’interior de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 
 
L’estada realitzada forma part d’aquest projecte donat que l’estudi dels mol•luscos obtinguts en aquestes intervencions 
encara està inèdit. Les restes malacològiques provenen de jaciments de dues zones de Tierra del Fuego: jaciments de 
l’interior de l’illa amb presència de mol•luscos (Ewan I i Ewan II) i de la costa del Canal Beagle (Lanashuaia i Túnel VII). 
Els dos primers s’atribueixen a la societat Selknam i els segons a la societat Yamana. L’estada que s’ha realitzat al 
CADIC ha servit per obtenir informació bibliogràfica sobre les espècies malacològiques que es troben actualment al 
Canal Beagle, el tipus de costa que aquestes habiten i les condicions ecològiques que cadascuna necessita. També s’ha 
obtingut informació sobre la zona d’estudi i específicament sobre els estudis de malacofauna realitzats a la zona.   
 
Per una altra banda, l’estada al CADIC també ha servit per resoldre dubtes d’identificació d’espècies i sobre les 
diferències en els ritmes de creixement i de formació de la conquilla de les espècies de pegellides de la zona. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This short stay at CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas) of CONICET in Ushuaia, Tierra del Fuego 
(Argentina) was realized between the 22nd of July 2007 and the 23rd of November 2007. This stay is part of a number of 
projects started twenty years ago. It takes place within the framework of a Spanish-Argentinean team collaboration. The 
Spanish team consists of researchers from UAB and CSIC in collaboration with researchers from CADIC and AIA from 
Buenos Aires.Today this collaboration still exists. At the beginning of the project some archaeological sites were 
excavated. These sites correspond to Yamana society, who lived at the coast of the Beagle Channel. Nowadays the work 
on the coastal and also inland sites of Isla Grande still continues. 
The stay is part of the project because the study of the molluscs collected in these excavations remains not studied. The 
malacological remains come from archaeological sites situated in two different areas of Tierra del Fuego: inside the island 
(Ewan I and Ewan II) and the coast of the Beagle Channel (Lanashuaia and Túnel VII). The first remains are related to the 
Selknam society and the second remains are related to the Yamana society. The stay in CADIC was useful to get 
bibliographic information about the malacological species which are found in the Beagle Channel nowadays. 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
The obtained information was also useful to get knowledge about the type of coast where the malacological species exist, 
about the ecological requests they need and about the studied zone, specifically about the malacological studies carried 
out in there. 
On the other hand, the stay in CADIC was useful to solve doubts about the specific identification and about the different 
growth rhythms as well as the differences in the formation of the valves of every limpet specie from the zone. 
 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. Marc del projecte: 
 
Els treballs a les costes del Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina) es van iniciar ara fa 20 anys i han 
donat com a resultat varis projectes conjunts entre equips formats per investigadors i investigadores 
espanyols del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i argentins de la Asociación de Investigaciones Antropológicas (AIA) i del Centro Austral 
de Investigaciones Científicas (CADIC), ambdós pertanyents al CONICET. Els investigadors responsables 
de la banda espanyola van ser J. Estévez (UAB) i A. Vila (CSIC) i per la banda argentina E. L. Piana 
(CADIC) i L. A. Orquera (AIA) (Estévez i Vila, 1995; Vila et al., 2007).  
L’estada realitzada al CADIC és una continuació d’aquests mateixos treballs, donat que l’estudi dels 
mol·luscos recuperats durant els treballs de camp encara és inèdit. Aquest estudi és el tema de la meva tesi 
doctoral.  
Els treballs a Tierra del Fuego es van centrar, en un principi, en la investigació arqueològica de la societat 
Yamana. Els Yamana van habitar les costes del Canal Beagle fins a l’arribada dels europeus a la zona a finals 
del segle XIX, inicis del segle XX. Aquest fet fa que actualment ens hagin arribat varis testimonis de 
missioners i etnògrafs sobre aquesta societat, com per exemple els treballs de Thomas Bridges (Los indios del 
último confín), els de Martin Gusinde (Die Feuerland-Indianer) o els de S. K. Lothrop (The indians of Tierra del 
Fuego). A més dels testimonis escrits també es van recuperar fotografies i objectes que es troben en 
diferents museus europeus i americans. Aquest conjunt de condicions excepcionals van portar al disseny 
d’un projecte arqueològic que combinava la informació obtinguda a partir dels treballs etnogràfics i la 
informació obtinguda a partir dels treballs arqueològics. Les dades etnogràfiques aportaven indicis sobre el 
funcionament i l’organització dels Yamana. Aquesta informació es contrastava amb l’obtinguda a partir dels 
treballs arqueològics per a conèixer quin tipus d’indicis podia deixar cada activitat i com buscar-los. 
L’objectiu final era millorar els mètodes i tècniques de recuperació dels materials i tractament de dades en 
arqueologia i poder reconèixer quin tipus d’indicis podia deixar cada activitat. Aquest coneixement podria 
ser aplicat a l’estudi de qualsevol jaciment de societats caçadores-recol·lectores. A. Vila i J. Estévez, van 
anomenar aquest mètode Etnoarqueologia (Estévez i Vila, 1995).  
Els Yamana eren una societat amb un sistema econòmic caçador-recol·lector-pescador que basava la seva 
dieta en el consum de recursos litorals (mol·luscs, peix, aus, mamífers marins...). Això obligava a aquests 
grups a traslladar-se constantment al llarg de la costa del Canal, generant una gran quantitat de jaciments 
arqueològics amb unes seqüències ràpides d’ocupació i desocupació. Encara que amb alguna variació, els 



           

 

habitants de la zona van mantenir en trets generals, aquest sistema econòmic durant 6.000 anys. Als 
jaciments més antics de la zona, Túnel I (6.900 BP) o Imiwaia (6.490 BP), excavats per L. A. Orquera i E. 
L. Piana, es documenta el consum d’aquests mateixos recursos (Orquera i Piana, 1999). Dos dels jaciments 
treballats en col·laboració entre els dos equips i que han aportar més informació són Túnel VII i 
Lanashuaia. Túnel VII es troba a la Estancia Túnel i Lanashuaia es troba a la Bahía Cambaceres interior. 
Les campanyes a Túnel VII es van portar a terme entre el 1988 i 1993 (Estévez i Vila, 1995). Les 
campanyes a Lanashuaia es van fer entre el 1995 i 1996 i més recentment el 2005 es van prosseguir els 
treballs al jaciment sota la direcció de M. Alvárez del CADIC, I. Briz, A. Vila i D. Zurro del CSIC (Piana et 
al., 2000; Zurro et al., en avaluació).  
A més dels treballs a la costa, però, l’any 2003 es va iniciar un projecte de col·laboració també entre un 
equip de la UAB i un equip del CADIC de prospecció i excavació de zones de l’interior de la Isla Grande 
de Tierra de Fuego. Aquesta zona s’atribueix a la societat indígena Selknam. Els treballs estaven dirigits per 
R. Piqué del Departament de Prehistòria de la UAB i per M. E. Mansur del Laboratorio de Antropología 
del CADIC. Com a resultat d’aquests treballs es va portar a terme la intervenció arqueològica als jaciments 
Ewan I i Ewan II, que es troben al municipi de Río Grande, al costat del braç sud del riu Ewan. Aquests 
jaciments estan separats 200 metres entre un i altre. Com en el cas dels Yamana, també existeixen diferents 
referències etnogràfiques sobre la societat Selknam. Per exemple trobem les cròniques de Martin Gusinde, 
els treballs d’Anne Chapman (Los Selknam. La vida de los onas en Tierra del Fuego), els treballs de C. R. 
Gallardo (Los Onas), T. Bridges (Los indios del último confín), E. L. Bridges (El último confín de la Tierra) o S. K. 
Lothrop (The indians of Tierra del Fuego). 
A partir de la informació etnogràfica i de la informació obtinguda de la gent que viu a la zona, es va poder 
saber que els dos jaciments són restes d’una activitat ritual, el hain. Ewan I seria la cabana ritual i Ewan II 
es tractaria d’una cabana domèstica, juntament amb altres, no excavades, situades al voltant d’aquesta. Són 
jaciments contemporanis que pertanyen a diferents aspectes del mateix context (Vila et al., 2004; Mansur et 
al., 2007) . 
El hain era un ritus de pas dels nens (homes) de l’adolescència a l’edat adulta. Tot i que es realitzava 
periòdicament, el període de temps no estava preestablert i la duració de l’activitat tampoc estava prefixada 
(Gusinde, 1982 [1937];  Chapman, 1986).  
La societat Selknam habitava l’illa des del llac Fagnano fins a l’Estret de Magallanes. Es tracta d’un grup 
també amb un alt grau de mobilitat, tot i que l’organització social d’aquests és molt diferent a la dels seus 
veïns Yamana.  
Seguint els objectius iniciats amb les primeres campanyes arqueològiques portades a terme a la zona de 
Tierra del Fuego, aquest projecte n’és una continuació, ja que les activitats rituals encara són un gran tema 
pendent en arqueologia. El reconeixement d’aquest tipus de pràctiques es fa en negatiu, per eliminació dels 
altres tipus d’hipòtesis. Com s’ha vist amb l’exemple d’Ewan, sense la informació etnogràfica, en aquest cas 
no hauria estat possible la vinculació d’aquests jaciments amb aquest tipus d’activitats. Un dels objectius en 
aquest cas, és també obrir noves vies d’investigació pel que fa al reconeixement de les activitats rituals en 
arqueologia, és a dir, quin es el resultat material que deixen aquestes i com el podem identificar en el 
registre arqueològic (Vila et al., 2004). 
 
2. El paper dels mol·luscos 
Entre el material arqueològic recuperat dels dos jaciments hi ha restes de mol·luscos. La seva importància 
en aquests, però, ve per partida doble: per una banda pel fet del mateix estudi dels mol·luscos com a recurs 
alimentari i com a font d’informació arqueològica i per l’altra banda perquè de manera tradicional s’ha 
caracteritzat la societat Selknam pel consum del guanac. La presència de mol·luscos fa que aquest 
enfocament es mostri clarament esbiaixat.  
 
Tant en els jaciments de la costa (Túnel VII i Lanashuaia) associats a la societat Yamana, com els de 
l’interior (Ewan I i Ewan II) associats als Selknam, es va recuperar restes de mol·luscos. És aquest 
l’objectiu concret de l’estada al CADIC: l’estudi dels mol·luscos recuperats en les respectives campanyes 
d’excavació, que encara no s’havia realitzat. El paper dels mol·luscos com a recurs alimentari en societats 
caçadores- recol·lectores és el tema de la tesi doctoral que estic realitzant. A més, en aquest treball també 
s’està incidint en altre tipus d’informació que poden aportar aquestes restes a la investigació arqueològica. 
 
Túnel VII i Lanashuaia són conquillers i les restes de mol·luscos hi són molt importants i, per la seva 
quantitat, es va haver de dissenyar sistemes de recollida i d’estudi a partir de mostres de sediment 
representatives de la totalitat del jaciment. 
 
A Ewan I i Ewan II les restes de mol·luscos no hi són tant nombrosos. Aquests jaciments se situen a uns 
12km en línia recta de la costa atlàntica. En aquest cas, el sistema de recuperació d’aquestes restes va ser 



           

 

igual que l’implementat per la recollida dels altres tipus de restes. Es va coordenar en els casos en que va 
ser possible. 
 
Tot i que durant els últims anys l’estudi de les restes d’animals petits en arqueologia està agafant 
importància, encara queda molta feina per fer. L’estudi dels mol·luscos no és una excepció a la tendència 
general. Per exemple, pel que fa a l’estudi dels conquillers la idea predominant encara és que es tracta de 
llocs d’acumulació de residus sense cap tipus d’organització. Basant-se en aquesta idea, la majoria 
d’intervencions portades a terme en jaciments d’aquestes característiques es van fer a partir de trinxeres en 
les que l’objectiu principal era la recuperació dels diferents taxons malacològics. Per contra, les 
intervencions fetes en el marc dels projectes de l’equip d’investigació del que formo part, han estat en 
extensió, entenent el jaciment com un tot. Amb l’aplicació d’aquest mètode es va comprovar que dins del 
jaciment, entre les conquilles, es realitzen les activitats quotidianes i molts cops, s’aprofiten els residus dels 
mol·luscs per a adequar els llocs d’hàbitat als interessos i les necessitats del grup que hi viu (Verdún, 2006). 
Per tant, no es tracta simplement d’acumulacions de deixalles, si no que aquestes estan disposades de 
manera no aleatòria, convertint-se també en font d’informació arqueològica per a la reconstrucció dels 
processos productius d’una societat. Per una altra banda, l’obtenció d’aquests mol·luscos implica un seguit 
d’activitats diàries que també s’han de tenir en compte a l’hora de reconstruir les estratègies d’organització 
d’una comunitat. Per a estimar la quantitat de mol·luscs consumits es va aplicar un mètode de recuperació 
de mostres de sediment dissenyat per L. A. Orquera i E. L. Piana (Orquera i Piana, 2000 i 2001).  
 
Per una altra banda, les conquilles de mol·luscos poden ser font d’informació cronològica. Aquest sistema 
funciona a partir de les línies de creixement que s’observen en la conquilla. Es tracta d’un mètode similar al 
dels anells de creixement dels arbres. La formació de les conquilles, igual que la fusta, està directament 
relacionada amb les condicions climàtiques i ecològiques de l’època de l’any en que es forma. Aquestes 
diferències es mostren, per exemple amb canvis de coloració d’una banda de creixement a una altra. Tot i 
que aquests tipus d’estudis no són nous, la seva aplicació en arqueologia no es fa de manera sistemàtica per 
la dificultat que impliquen donat que cada espècie té unes característiques concretes de formació de la 
conquilla. Aquest tipus d’estudis s’anomenen esclerocronològics (Quitmyer, 1997). La nostra intenció és 
aplicar aquest mètode a dues de les espècies més abundants als conquillers de Tierra del Fuego, les 
pegellides Nacella (P.) deaurata i Nacella (P.) magellanica. Donat que no existeixen estudis biològics sobre la 
taxa de creixement i de formació de la conquilla en aquests gasteròpodes també s’ha de realitzar aquesta 
part del treball.  
 
El primer pas d’aquesta tècnica és observar, en col·leccions actuals, si efectivament existeix un creixement 
diferent de la conquilla relacionable amb els canvis estacionals, per tant, és necessari fer un model a partir 
de model actual a partir de mostres de mol·luscos recollides mensualment durant un mínim d’un any. 
Aquest és el punt en que ens trobem i per això era necessari consultar amb els biòlegs del Laboratorio de 
Ecofisiología del CADIC i acabar de completar la col·lecció de referència actual. 
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3.Activitats realitzades: 
 
Les activitats realitzades durant l’estada al CADIC han estat relacionades amb el tema concret de tesi de 
l’estudi de la malacofauna apareguda en contextos arqueològics de la zona de Tierra del Fuego. Un cop 
realitzada la tasca d’identificació dels taxons malacològics, que va ser feta al Laboratori d’Arqueozoologia 
de la UAB, es presentava la necessitat d’obtenció d’informació sobre aquests taxons i sobre els contextos 
en que aquests apareixien. Així doncs les activitats realitzades durant l’estada al Laboratorio de 
Antropología del CADIC van tenir bàsicament dos objectius principals: l’obtenció d’informació 
bibliogràfica sobre la zona, els antecedents de treballs similars que s’hi havia portant a terme i sobre els 
taxons de mol·luscos identificats a cadascun dels jaciments i l’obtenció de mostres malacològiques. Les 
activitats concretes realitzades: 
 
- l’obtenció d’informació sobre les característiques de cada espècie de mol·lusc identificada prèviament a 
algun dels jaciments arqueològics que són objecte d’estudi:  zones que habiten, etologia, tècniques de 
captació actuals, condicions i requeriments ecològics, índexs i taxes de creixement... Les espècies amb un 
interés especial, per ser els taxons majoritaris són les pegellides (Nacella (P.) deaurata, Nacella (P.) magellanica) i 
els musclos (Mytilus edulis chilensis) ; 
- l’obtenció d’informació sobre antecedents de treballs amb els mol·luscos als jaciments de la zona, i en 
general treballs arqueològics realitzats en jaciments similars (tant de l’interior de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego, com de la zona dels canals);  
- obtenció d’informació etnogràfica sobre les societats selknam i yamana: (Veure apartat de bibliografia 
recollida i consultada) 
-  consulta amb els biòlegs del Laboratorio de Ecofisiología (Dra. Elba Morriconi i Dr. Jorge Calvo) sobre 
els resultats preliminars obtinguts de la lectura dels increments de creixement de les espècies Nacella (P.) 
magellanica i Nacella (P.) deaurata i obtenció d’informació sobre estudis similars portats a terme a la zona del 
Canal; 
- identificació taxonòmica i recompte del material malacològic de les últimes intervencions arqueològiques 
portades a terme a Ewan I i Ewan II; 
- també es va poder resoldre els dubtes d’identificació que havien sorgit durant el treball d’identificació 
taxonòmica que s’havia realitzat prèviament al Laboratori d’Arqueozoologia de la UAB, sobretot en 
referència a les espècies de Placòfors; 
- completar la col·lecció de mostres actuals per a l’aplicació d’estudis esclerocronològics; 
- visita a Ewan i la costa propera (desembocadura del riu Ewan a l’Atlàntic) per obtenir mostres de 
mol·luscos per comparar amb els obtinguts als jaciments Ewan I i Ewan II. 
- recol·lecció a la platja d’exemplars de mol·luscos per ampliar la col·lecció de referència de mol·luscos del 
Laboratori d’Arqueozoologia de la UAB. 
- viatge a Punta Arenas (Xile) per obtenir informació sobre la societat Selknam. 
 
Paral·lelament, es va preparar i presentar una comunicació al WAC Inter-Congrés “Archaeological 
Invisivility and Forgotten Knowledge” de la qual en sóc co-autora. Aquest congrés va tenir lloc a la 
Universitat de Lodz (Polònia) entre del 5 al 8 de setembre del 2007. El títol de la comunicació és: 



           

 

“Differential faunal resources management in ritual spaces and domestic spaces in the selk’nam society 
(Tierra del Fuego, Argentina)”. Els autors són Edgard Camarós, Vanesa Parmigiani i Ester Verdún.  
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- Altres temàtiques relacionades: 
 
- BALESTRINI, C.; MANZELLA, G.; LOVRICH, G. (1998): Simulación de corrientes en el Canal Beagle y 
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5. Conclusions: 
 
Encara no s’han pogut obtenir conclusions definitives sobre l’estudi dels mol·luscos donat que el treball 
encara està en curs. L’estada al CADIC però, ha estat molt profitosa per a obtenir informació sobre 
cadascuna de les espècies de mol·luscos recuperades dels jaciments de la costa del Canal Beagle i dels 
jaciments de l’interior de l’illa. El recull bibliogràfic dels treballs portats a terme a la zona per part de la gent 



           

 

del Laboratorio de Antropología del CADIC ha estat bàsic per assentar els antecedents del treballs portat a 
terme a la zona, sobretot pel que fa al paper dels mol·luscos. Aquesta informació és necessària per 
comparar amb els resultats obtinguts dels mol·luscs dels jaciments estudiats.  
Igualment ha estat molt important per resoldre dubtes de metodologia de treball per l’estudi de les línies de 
creixement i la seva aplicació als contextos arqueològics. Això permet tirar endavant la línia d’investigació 
que ja es venia portant a terme. Donat que l’aplicació d’estudis esclerocronològics en pegellides és un tema 
inèdit encara és bàsic el disseny d’una metodologia de treball adequada que permeti obtenir resultats fiables.   
S’ha pogut completar la col·lecció de mol·luscos actuals que ha de servir com a model pel disseny d’un 
mètode de lectura dels increments de creixement en pegellides (Nacella (P.) magellanica i Nacella (P.) deaurata). 
 
En definitiva, durant l’estada al CADIC s’han acomplert els objectius que s’havien marcat en un principi i 
pels que s’havia sol·licitat aquesta ajuda i ha estat profitosa per obtenir eines de treball present i futur. 
 


