
CAPITOL VII

UN REGISTRE DE MODE 2: TG11

EL CONJUNT ARQUEOLÒGIC

L'inici de la intervenció en el conjunt format pels dipòsits de Covacha de los
Zarpazos-Galería-Trinchera Norte fou l'any 1981, amb una excavació del primer dels
tres dipòsits. El segon va ser objecte d'Intervenció sistemàtica des de 1982. I el 1983
s'amplià amb l'extracció dels nivells superiors estèrils de TN. TG11, el paquet que ara
ens interessa, ha estat excavat de forma ininterrompuda des del 1982 fins al 1990. Els
objectes recuperats amb posterioritat corresponen a adequació de la secció nord.

És el penúltim dels paquets sedimentaris de la Galeria. Damunt seu només s'hi
troba TG12, un paquet elàstic, estèril arqueològlcament, que oblitera la cavitat. TG11
pertany a la fase Gilí (Pérez-González, Aleixandre et al. 1992), de rebliment elàstic.
Aquesta fase està caracteritzada per sediments de gravetat i d'altres generats per trans-
port hídric. Ambdues formes d'interdlgiten, tot formant una seqüència alternant de dues
litologies. Els elements elàstics són de tamany generalment petit i no presenten orien-
tació preferenclal. Són angulosos i subangulosos (Pérez-González, Aleixandre et al.
1992: 114-115). Tot indica un aport gravltacional de material petit i manca d'arrosse-
gament. Al final de la seva formació, la cova queda rebuda fins un nivell tal que fa
difícil l'aprofitament i ocupació d'aquesta part de la cavitat. Aquesta és la raó més
versemblant per a la manca de registre arqueopaleontològic en l'última de les fases
sedimentàries.

L'excavació de Galería abarca aproximadament 56 m2. A causa de la Trinchera
del Ferrocarril, que limita el jaciment per l'oest geogràfic, les vores són molt irregu-
lars i la superfície variable de nivell a nivell (fig. 1), però, sobretot, no coneixem les
dimensions reals de la cavitat. A l'est geogràfic de l'excavació, a la zona més interior,
s'ha mantingut una secció longitudinal. Totes aquestes raons afecten la mostra de què
disposem. Tanmateix, pel que fa a la zona interior, hom considera que la secció estra-
tigràfica no està limitant qualitativament el coneixement del comportament homínid.
Hem intervingut la zona més externa i la interpretació d'ocupacions esporàdiques i
puntuals pensem que no s'ha de veure sensiblement modificada per l'excavació de la
zona més interior, més inaccessible i amb menys llum, factors que, el registre ho indi-
ca així, són dellmitadors de l'activitat homínida.

TG11 ha estat dividit en 12 unitats arqueològiques. No hi ha diferenciació sedi-
mentaria que les defineixi. Llur distinció ha estat Indicada per la descripció d'hlatus en
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Figura 1.
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el registre arqueopaleontològic (en les vuit més modernes) i se n'ha determinat l'estruc-
tura diferencial del registre que conté cadascuna d'elles com nou element distintiu i in-
terpretatiu per a la individualització i justificació (Díez, Sánchez efa/. 1986; Carbonell,
Díez ef al. 1987). Aquestes unitats arqueològiques han estat denominades Sòls Utilitzats
per a individualitzar-los i marcar-ne llur caràcter. No es tracta de sòls d'habitació intensa
amb estructuració i organització de l'activitat, sinó d'espais usats molt puntualment, que
enregistren impactes individuals o reiterats, però en tots ells és comú d'intepretar-hi una
curta durada de l'activitat. Per tant, no es corresponen amb el que s'ha denominat en la
moderna arqueologia plistocènica, el sòl d'habitació. D'aquí la denominació particular
que únicament descriu un espai físic associat a un registre antròpic. El registre és el
principal argument per aquesta hipòtesi. Les restes tecnològiques són escasses, pro-
gressivament més escasses a mida que la cavitat es rebleix. S'hi han descrit cadenes
operatives lítiques fragmentades (Carbonell, Giralt efa/. 1995; Carbonell, Ollé efa/.
1995; Mosquera 1995) com a dada principal que, en indicar una manca de processa-
ment important i llarg en la cavitat, seria testimoni d'accions curtes i concretes en el
temps. En segon lloc, l'anàlisi de la distribució del registre en els sòls indica la manca
d'un patró clar en l'ocupació de l'espai, fet que reforça la idea de provisionalitat i concre-
ció de l'activitat (Díez, Sánchez efa/. 1986; Carbonell, Díez efa/. 1987). Finalment, la
tafonomia del registre d'herbívors i carnívors indica que, molt sovint hi ha processament
secundari de la biomassa animal per part dels homínids (Díez 1992; Díez 1995), tot in-
dicant un grau d'oportunisme important o de control sistemàtic de les cavitats i de l'ac-
tivitat carnívora al seu interior. L'anàlisi microscòpica que hem dut a terme pot permetre
donar més coherència a aquestes hipòtesis, modificar-les o matisar-les.

Treballs recents (Lorenzo 1993; Ollé 1996) han tractat la informació mitjançant
processos computeritzats amb la finalitat d'obtenir criteris nous per distingir amb més
cura el registre i atribuir els objectes que durant l'excavació i l'anàlisi prèvia no havi-
en estat correctament situats. D'aquesta manera també s'han definit millor els sòls
d'utilització. En segon lloc, s'ha afinat en la reconstrucció per un treball estratigràfic.
Finalment, s'ha fet una revisió acurada de tot el registre (Ollé 1996), sobre la qual
nosaltres basem la nostra selecció de mostra.

LA NOSTRA MOSTRA

El total d'objectes recuperats al conjunt de TG11 és de 180. Són diverses les
constriccions comunes per a un mostreig, entre elles, d'altres autors ja han assenya-
lat els problemes diagenètics que, a Atapuerca, adquireixen una proporció dramàtica:
en un recompte d'objectes per a l'anàlisi tecnològica (Carbonell, Giralt et al. 1995:463,
Taula 15) s'ha considerat indeterminable un 19,4% del conjunt i, en tot moment, es
tracta d'objectes de sílex neogen que, a causa de l'alteració assenyalada, estan molt
fragmentats (Vaughan 1986). En el nostre cas aquesta ha sigut la principal causa de
selecció. El percentatge de desestimació ha estat significativament més alt que per a
l'estudi tecnològic per qüestions evidents: una vora fragmentada no impideix l'anàlisi
de la cadena de producció i, en canvi, fa inviable la microscòpica. A més, les roques
com la quarsita i el gres presenten índex importants d'erosió. Els objectes que hi es-
tan configurats poden ser analitzats tècnicament però no microscòpicament.

Finalment, hem descartat l'anàlisi de les Bases naturals i ens hem concentrat
en els objectes aconseguits mitjançant transformació. Així, la nostra mostra de TG11
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Figura 2. Figura 3.

queda reduïda a 39 objectes que han estat sistemàticament observats al M.E.R. (Grà-
fic 1): un 20% de la quantitat total. El sílex neogen és la roca més afectada per les
constriccions assenyalades. Per tant, tot i que és la roca més emprada en la configu-
ració d'objectes d'ús, s'ha de tenir en compte el problema descrit en la interpretació.

INCIDÈNCIA DELS PROCESSOS DIAGENÈTICS

Dins del grup d'objectes analitzats n'hi ha que presenten processos diagenètics
que els afecten de manera diferencial (Gràfic 2). Només disset no tenen cap tipus d'alte-
ració. Tanmateix, algunes de les que presentem, com la fragmentació o dissolució no
han impedit l'anàlisi i, sovint, es tracta d'objectes amb deformacions clares i interpre-
tables.

Les que han dificultat realment l'estudi han estat la pàtina, la qual ha impedit
totalment l'anàlisi d'un objecte; i l'erosió de la vora que ha afectat especialment els
objectes de gres i, en algun cas, en àrees àmplies. Aquestes alteracions que comen-
tem ara han estat determinades per anàlisi microscòpica (fig. 2).

L'existència d'alteracions microscòpiques degudes a la diagènesi no sempre ha
impedit la lectura de les deformacions per ús. En nombroses ocasions, hem descrit
alteracions que afecten parcialment els objectes i les deformacions, però que no im-
pideixen l'anàlisi d'altres zones. En aquest sentit, hem d'assenyalar que no hem des-
cartat l'anàlisi d'un objecte pel fet de determinar pàtina o erosió en un punt de la vora.
Només quan la diagènesi és suficientment àmplia i malmet una part significativa i al-
tera l'anàlisi de la totalitat, els objectes han estat descartats. En algun cas, l'alteració
diagenètica cobreix parcialment deformacions (figs. 3 i 4). En aquests objectes només
s'ha assenyalat l'existència de la deformació però no s'ha pogut avaluar. La fragmen-
tació, la forma de diagènesi més extesa en aquest registre, per exemple, no ha impe-
dit que la major part del perímetre dels objectes que la presenten hagin estat analit-
zats. Cal tenir present, però, que en ells la informació sempre és parcial i cal valorar
aquesta parcialitat.
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Figura 4. Figura 5.

Figura 6. Figura 7.

ANÀLISI MICROSCÒPICA DE LA MORFOTÈCNIA

L'anàlisi microscòpica de les deformacions ha permès descriure morfologies que
indiquen processos tècnics que no s'haurien detectat de cap altra manera i que així
s'han descrit, especialment a TG11. Entre elles destaca la presentació d'estries de
percussió sobre les cares dels objectes. Aquestes estríes, generalment, estan associ-
ades a extraccions macroscòpiques i que no comporten cap problema de lectura en
llur generació (fig. 5). En d'altres casos, però, estan oferint informació desconeguda:
quan les hem trobades sobreposades als dipòsits, tot indicant processos de reaviva-
ment (fiig. 6) o quan, a més, es descriuen aixecaments que clarament fracturen el di-
pòsit (fig. 7) i que mostren el mateix tipus de procés de reavivament. El reavlvament,
doncs, és una pràctica contrastada aTG11, on l'hem localitzada molt clarament en un
objecte del GSU11 i en un altre del GSU9.
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Una altra qüestió lligada a la morfotècnia que s'ha descrit mitjançant anàlisi
microscòpica és l'existència de dipòsits en zones abruptes, oposades al tall actiu prin-
cipal i amb característiques lleugerament diferents. Proposem que aquests dipòsits
estan causats per deformacions originades en l'emmanegament de l'instrument. Aquest
instrument és el mateix del sòl GSU9 que presenta reavlvament. Per tant, s'està mo-
dificant durant l'ús una eina emmanegada.

FORMES D'ÚS

Grau d'ús

Sobre un total de 39 objectes analitzats aTG11, 26 presenten deformacions per
ús (gràfic 3), 4 no en presenten i 9 casos mostren morfologies indeterminades: un 66.7%
dels objectes estan usats. Això representa un índex molt alt de determinació. Keeley
(1980) determina ús en 20.1% d'objectes a Clacton, sobre un total de 244; un 6.1% a
Swanscombe, sobre 66; i un 9.6% a Hoxne sobre 344. El nostre resultat, totalment
desmesurat, ja havia estat observat en anteriors estudis parcials d'altres nivells arque-
ològics d'Atapuerca (Ollé 1996; Vergés 1996). En aquests darrers estudis citats s'ha-
vien pres mostres molt seleccionades per a una primera anàlisi temptativa dels nivells
TD10 i TN2, respectivament. S'havien seleccionat algunes de les BN2G registrades,
fet pel qual hom va considerar que els percentatges alts de definició tenien una rela-
ció amb aquesta circumstància. En canvi, l'anàlisi de la sèrie de TG11, tot i que és
molt reduïda, abarca tot el registre analitzable i mostra que el nivell d'ús en centres
d'intervenció secundària com TG11 és molt alt. Aquesta dada és perfectament corre-
laclonable amb la fragmentació de les cadenes: com més fragmentades les cadenes,
proposem, més nivell d'ús hi ha d'haver. La relació que indiquem és perfectament lò-
gica i faria plantejar que els instruments enregistrats tenen una relació molt forta amb
el jaciment i amb les activitats que s'hi desenvolupen. En no haver-hi producció no hi
ha rebuig de material. La major part dels objectes que s'hi observen estan configurats
per a ser usats en el mateix punt.

Hi ha un punt que hauria de ser discordant. La preparació dels objectes fora del
centre d'intervenció on han estat localitzats planteja que han estat configurats sense
tenir en compte les activitats concretes. Per tant, podrien tenir usos diferents. Tanma-
teix, no s'ha localitzat cap objecte les deformacions del qual indiquin clarament diver-
sos usos consecutius. I, en segon lloc, no haurien d'estar especialment adaptats a les
accions desenvolupades. És a dir, hauria de tractar-se d'objectes polivalents. Una hi-
pòtesi alternativa és que les activitats desenvolupades al centre poguessin ésser d'al-
guna manera previstes pels propis homínids. Això implica previsió i ús molt dirigit
d'aquestes cavitats, lluny de la improvisació.

La qüestió és que s'hi duen a terme, com veurem, activitats complexes realitza-
des, en algun cas, amb objectes especialitzats. Hauríem, doncs, de plantejar que al-
guns dels objectes són configurats en última Instància en el jaciment o que, realment,
l'utillatge mòbil d'aquestes poblacions és molt variat i, parcialment, especialitzat.

Per categories del procés de producció (gràfic 4) tenim que les BN2G són la
morfologia més usada, seguida per les BP. També són les categories més represen-
tades en la mostra analitzada (gràfic 5), però amb una relació inversa: en el total d'ob-
jectes hi ha més BP. En general les BN2G estan més usades que qualsevol altra cate-
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goria. Hi ha un percentatge molt baix de BN2G que no estan usades (5%). Tanmateix,
allà on el percentatge és més Important és en el grup d'indeterminats, on s'hi acumu-
len totes les BN2G que no s'han descrit com de configuració (gràfic 6). Només una
categoria s'associa positivament amb el grup dels objectes no usats: les BPF: cap
d'elles ha presentat deformacions per ús. Totes les categories del procés de produc-
ció lítica tenen una representació molt baixa, tret de les BN2G i BP, que sobrepassen
el 15%. Per tant, el percentatge d'ús en aquelles està mesurat sobre un nombre baix
d'efectius (recordem que els percentatges en les gràfiques 2, 3, 4 i 5 es refereixen al
total d'efectius del nivell, no a la mostra analitzada).

Les accions enregistrades

Les accions presents a TG11 (gràfic 7) són majoritàriament transversals (10 efec-
tius). Les longitudinals només es donen en 7 objectes, mentre que 6 presenten defor-
macions a les que no ha estat possible d'atribuir un moviment. Si passem de la forma
de moviment a l'acció concreta (gràfic 8), categoria en la que combinem aquella vari-
able amb l'angle de treball, observem que les accions de tallar presenten els matei-
xos 7 efectius en els que hem descrit moviment longitudinal i que el moviment trans-
versal es reparteix en rascar, raspar, percudir i acció indeterminada. Els moviments
mixtes corresponen a les accions d'escorxar i esquarterar, amb dos i un efectius, res-
pectivament.

En definitiva, si els moviments longitudinals i mixtes es sumen aconsegueixen
la mateixa incidència que els transversals: entre tots dos grups es reparteixen la mos-
tra. Tanmateix, i com a conclusió general per aquest tema s'ha d'assenyalar que la
interpretació dels sòls de TG11 com a espais d'aprofitament ràpid de biomassa ani-
mal, que en algun cas ja havia estat Intervinguda per carnívors; uns espais en què les
activitats principals estan lligades a la subsistència, no és una hipòtesi que es corro-
bori per l'anàlisi microscòpica de les deformacions per ús. La nostra anàlisi no ho cor-
robora, però, evidentment, la mostra finalment analitzada no permet de treure'n con-
clusions estadísticament significatives.

Sí s'ha de considerar, contràriament, que les accions transversals, lligades a
activitats de l'òrbita tecnològica i no de subsistència, s'hi han desenvolupat repeti-
dament i aquesta dada, a nivell qualitatiu, modifica clarament la hipòtesi que asse-
nyalàvem. La descripció de la matèria treballada (gràfic Q) també indica una pre-
sència important de transformació de matèries no lligades a la supervivència més
immediata, sinó que es realitzen activitats encaminades a la producció de béns d'ús
a llarg termini. La interpretació de deformacions referides a la transformació de la
pell, que és l'activitat amb més efectius, es podria pensar que es confon amb acti-
vitats de processament de biomassa per al consum alimentari, en les que l'acció so-
bre la pell és evident. Tanmateix el gràfic 10 indica clarament que les accions so-
bre pell han estat, de forma exclusiva, transversals. La dada més Important de la
descripció d'activitats és l'elevada presència d'objectes amb deformacions indeter-
minades.

Per nivells, (gràfic 11) es constata l'especialització d'algun nivell, com el GSU09.
En aquest sòl només s'han descrit accions lligades al processament de biomassa ani-
mal. Correspondria al model que hom havia bastit per als sòls superiors deTG11: punts
d'adquisició i/o processament de biomassa animal.
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D

Làmina 1.
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El model oposat el representen els sòls inferiors, especialment GSU12, en el qual,
tot i el baix nombre d'efectius, les activitats són, clarament més variades. Aquesta
varietat d'activitats demostrada per la presència de diverses matèries treballades, seria
indicadora d'un grau més elevat d'interacció amb l'espai. Aquest comportament es
combina amb el fet que a GSU12 és on s'han detectat accions d'esquartarament, as-
sociades a accions que únicament intervenen sobre carn, tot indicant un processament
complet, si és que aquestes dades parcials són aplicables a la totalitat de la població.

Sorprèn el fet que, les accions transversals sobre la pell, que hem relacionat amb
la preparació de béns de manteniment i no de subsistència, no es detecten a GSU12
i, en canvi, sigui l'acció principal a GSU11 I l'única determinada a GSU10 i GSU03.
Per aquest darrer nivell, s'ha de ser més caut, perquè només hi ha un objecte analit-
zat i la resta d'objectes de GSU10 no han ofert suficient informació perquè puguin ser
interpretats. Tanmateix, la informació qualitativa es destaca clarament.

Si prenem la diferència escorxar/esquarterar, obtinguda per l'anàlisi de les de-
formacions, com indicadora de l'acció exercida sobre la biomassa animal, tindríem que
en tots els sòls on s'ha detectat procés de biomassa animal s'hi ha tingut un accés
primari. Únicament a GSU12 es descriu esquartarament. Tanmateix, per una banda
és evident que no es tracta d'un indicador vàlid per la distinció que pretenem; i, per
l'altra, els sòls que més clarament ofereixen un accés secundari, no ens ofereixen in-
formació de les accions desenvolupades.

Com conclusió podríem marcar la dualitat de models d'interacció, indicats, en
primer terme, per la pròpia associació arqueològica, amb menys restes i més fragmen-
tàries en els nivells superiors, i més densa i rica en els superiors. Per tant, aquestes
dades són coincidents.

S'ha de prendre una precaució en la interpretació d'aquests conjunts. La frag-
mentació de la cadena, que ha estat repetidament mostrada (Carbonell, Giralt et al.
1995; Carbonell, Ollé et al. 1995) per aquests sòls, indica que s'introdueixen objectes
configurats en l'exterior. Aquests objectes, per tant, poden haver estat usats en d'al-
tres punts del territori, de forma que nosaltres estem enregistrant les activitats exter-
nes al centre d'Intervenció que ens interessa. S'ha de dir, en aquest sentit, que no s'ha
localitzat cap objecte que presenti deformacions variades per les quals es pugui con-
cloure en un ús diferenciat al llarg del temps. Per tant, si bé acceptem que els objec-
tes recuperats poden haver estat usats en l'exterior, aquest ús no es pot afirmar que
hagi estat diferent del que s'ha dut a terme a l'Interior de la cavitat. En definitiva,
d'aquesta nota de precaució s'ha de tenir únicament present la possibilitat que hi ha
de localitzar objectes usats fora i abandonats en l'interior de la Galeria sense que ha-
gin estat usats aquí.

El Gràfic 10 ens mostra les accions de transformació de la fusta i la pell, corres-
ponents al grup d'activitats que no estan estrictament relacionades amb la subsistèn-
cia. La fusta ha estat intervinguda a GSLJ12 mitjançant accions de rascat, és a dir,
accions d'acabament, no comporten una penetració Important i, per tant, tampoc una
transformació forta del suport. S'hi ha realitzat una modificació superficial. La pell ha
estat tractada amb angle alt, de rascat, i angle baix, de raspat. Per tant, ha sofert una
intervenció més completa i variada, tendent a l'adobament, a la consecució d'elastlci-
tat i a l'extracció de les restes de greix adherides. No s'ha detectat l'ús d'abrasius que
s'ha indicat a TD10 (Vergés 1996). Tanmateix, la diversitat de les formes d'actuació
sobre la pell i, sobretot, la seva presència important, si es confirmen, indiquen un grau
important d'Intervenció en aquest medi.
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MODELS D'ÚS.

Les formes d'utilització dels objectes al conjunt de TG11 responen a sis models:

— un model d'ús marcat principalment per la funcionalització de dife-
rents unitats potencials de l'objecte, normalment amb un patró dispers i poc
intens; l'hem descrit sobre BP;

— un model de baix impacte, amb deformacions disperses i poc inten-
ses, que es correspon amb objectes de petit format no configurats en segona
generació;

— un model d'impacte mig però dispers en una vora, que s'ha descrit
en un objecte configurat;

— un model d'impacte concentrat en una vora i intens, amb tendència a
ser especialitzat i que hem descrit tant en objectes configurats com no confi-
gurats;

— un model altament especialitzat, intens, que abarca tota una vora,
descrit en objectes configurats i no configurats, en els quals es dóna una
oposició clara, morfotècnica, entre la zona activa i la passiva, els podem
considerar estàndards funcionals; en algun cas hi hem descrit la possibilitat
d'haver estat emmanegats; són objectes dels quals es manté l'eficàcia du-
rant l'ús, mitjançant el reavivament del tall;

— un model d'impacte mitjà-alt sobre més d'una aresta, tot reproduint
un model no dirigit ni especialitzat, però intens. A continuació descriurem
aquests models amb més deteniment i les deformacions que s'hi observen.

El Model 1 està caracteritzat per l'ús de diferents unitats, sovint molt separades
i amb intensitats que poden arribar a ser, també, molt diferents. En general, com ja
hem assenyalat amb referència a les activitats, les deformacions són coherents amb
la lateralitat que hem definit en la col·lecció experimental. En un cas descrivim un punt
preferencial en l'objecte, en el qual es desenvolupa la deformació més avançada, amb
dipòsits deformats. La resta de les unitats potencials presenten deformacions repre-
sentatives d'esforços menors. En segon lloc, la zona de deformació més Intensa tam-
bé sol presentar una major extensió de deformacions, mentre en les altres el patró és
molt més dispers.

En un altre cas, en canvi, descrivim dos centres d'intensitat idèntica, amb defor-
macions desenvolupades: dipòsits intensos i fortament deformats. Coincideix amb una
intensitat major i una trama de les deformacions més tancada (làmina 1a). En aquest
objecte s'observa una diferència que pot ser significativa entre els dos centres d'esforç.
En un la deformació abarca ambdues cares, mentre en l'altre només afecta la cara in-
ferior. Tot i que la deformació en la cara superior no és gens intensa, la seva constata-
ció indica un angle diferent de treball. S'ha interpretat una acció de tallar en el primer
dels centre, però no pot ser mantinguda per a l'altre, per al qual no l'hem determinada.

El Model 2 presenta deformacions en una sola unitat potencial (figura 8). Tot i
que en els dos casos que n'hem observat, la deformació és molt poc intensa i disper-
sa, es tracta d'un model clarament diferent de l'anterior, en el qual la dispersió corres-
ponia més al model de l'objecte. En un dels objectes corresponents al Model 2 obser-
vem que la dispersió no provoca un centre destacat de la deformació, L'acció de tallar
que li ha estat atribuïda, normalment, genera un punt en la vora activa en què la de-
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Figura 9.

Figura 10.
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formació és més intensa. En aquest cas no és així i l'atribució ha respost més a les
pròpies deformacions i a la dispersió intensa, que també és, generalment, distintiva
d'aquesta acció.

El segon cas, en canvi, presenta una concentració de la deformació. Correspon
al mateix Model 2 perquè es tracta de deformacions molt reduïdes i discontínues, tot
i que afecten una àrea concreta i són de relativa intensitat (làmina 1b). Aquests dos
objectes són BP i el segon és de format molt reduït: 17mm x 15mm de superfície. Per
tant, entra dins del grup d'objectes que, generalment, ha estat classificat com «resta de
talla».

El Model 3 només està representat per un objecte, una BN2G molt fracturada,
de la qual només se'n conserva una vora. Hem descrit aquest model per la intensitat
mitjana en una única vora. Per tant, la conservació sencera de l'objecte hauria pogut
provocar una classificació diferent. En la vora conservada les deformacions són mit-
janes-altes (làmina 1c, d), amb dipòsit deformat en zones diferents: no hi ha un únic
centre de deformació.

Els dos darrers models són els més representats, especialment el Model 4, amb
quatre objectes que s'hi atenen. Es tracta de deformacions altes, mitjanament contí-
nues, que afecten àmpliament una vora (figures 9 i 10) i amb un centre principal de
deformació. Dos dels objectes que s'hi classifiquen són BN2G amb un ús de la vora
configurada. S'hi descriu, en tots, una tendència a l'especialització, marcada especí-
ficament per la concentració I intensitat de les deformacions.

L'especialització és especialment clara en el cas d'un objecte que presenta ús
totalment concentrat en un punt d'una aresta configurada amb una forta concavitat i
que mostra deformacions intenses (làmina 1e). La intensitat de les deformacions és
el que fa que el classifiquem aquí i no en un dels models precedents: no té res a veu-
re amb els objectes que s'hi descriuen.

Els dos objectes restants presenten una intensitat important sobre un tram més
ampli de la vora, amb una continuïtat important. Aquest fet els marca com instruments
molt especialitzats, malgrat que no presenten una configuració especial. Les deforma-
cions que presenten són de les més intenses i contínues (làmina 1f, 2a i 2b).

El Model 5 és el que correspon als objectes realment especialitzats. Presen-
ten una oposició clara morfotècnica entre la vora activa i la passiva. És a dir, sem-
blen objectes clarament selecionats per llur morfologia o bé que llur producció fou
direccionada a obtenir-ne la forma que presenten. Són tres objectes en els quals tota
la vora activa s'implica en l'activitat, ja sigui pel tipus d'acció o bé perquè l'activitat
ha estat més Intensa. Un d'ells és una BP usada per a esquarterar i en la vora acti-
va de la qual podem observar tres punts de deformació molt destacada, però, so-
bretot, la deformació extesa en tota la unitat potencial és el tret principal (figura 11).
Les deformacions que presenta són molt intenses, marcades tant per l'activitat des-
envolupada, amb incisió important i repetida sobre os, fet que provoca nombroses
corrosions en solcs i estriacions molt fortes del dipòsit, com per la intensitat i dura-
da de l'ús (làmina 2c, d, e i f).

Un segon objecte també ha estat interpretat com instrument usat en tasques
d'esquartarament (figura 12) i mostra un únic punt de concentració forta de la defor-
mació i una dispersió més àmplia de deformació menor. Tanmateix, els trets més im-
portants d'aquest objecte són que està configurat en la vora activa i que aquesta con-
figuració està refeta durant l'ús. És un dels casos més destacats de manteniment de
les característiques potencials d'una vora. En segon lloc, la vora oposada, abrupta i

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
FORMES D'ÚS I CRETERIS D'EFECTIVITAT EN CONJUNTS DEMODE 1 I MODE 2 
Robert Sala i Ramos 
ISBN:978-84-691-1888-7 /DL:T-348-2008



VIL Formes d'ús del Mode 2 199

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.
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cortical, presenta sobre una cara unes deformacions intenses, dipòsit convex botrioï-
dal relativament continu i extès per un tram ampli de la vora. Aquestes deformacions
les hem atribuïdes a l'existència d'un mànec. Per tant es tracta d'una eina especialit-
zada, mantinguda durant l'ús, usada emmanegada i que presenta deformacions inten-
ses (làmina 3e, 3f, 4a, 4b i 4c).

Finalment, el darrer objecte (figura 13) presenta unes deformacions intenses que
han estat atribuïdes a un ús sobre pell (làmina 3a, b, c i d). EI patró de dispersió indica
un ús de la meitat de la vora configurada, amb deformacions molt contínues, especi-
alment en un tram, que indica un ús concentrat, especialitzat i intens. La dispersió de
deformacions en la vora oposada, abrupta, podria marcar l'ús d'un mànec com en el cas
anterior.

Els objectes del Model 5 configuren una part important de l'utillatge marcada més
per l'especialització, efectivitat i rendiment dirigit a una activitat que per la versatilitat
d'alguns dels objectes de gran format.

Només hi ha un objecte usat de forma mitjanament intensa sobre més d'una ares-
ta (Model 6), dues en concret. Una de les dues arestes presenta un ús més extens que
en l'altra. Aquesta segona està configurada i presenta deformació en un micro-tríedre
del centre de l'aresta. Fora de l'extensió, no hi ha cap altra diferència entre l'ús de les
dues arestes: la intensitat i grau de deformació són alts en ambdues.

Els models més presents a TG11 (gràfic 15) són el dos i el quatre: l'ús marginal
i dispers d'una vora i l'ús intens i concret, també d'una vora. Tot i que en un treball
anterior (Sala 1996) havíem proposat que l'ús poc intens, marginal de diferents ares-
tes podia constituir una característica del Mode 1, aTG11 també és present, però en
un percentatge més baix que els usos més concentrats. No es tracta d'un comporta-
ment exclusiu. Si ho distribuïm en tres grups principals, el grup de més baixa intensi-
tat i ús menys direccionat és el més nombrós, amb un 47% del total, enfront del 38.1%
del grup que abarca l'especialització, intensitat i concentració de l'ús. L'ús mitjà, con-
centrat o indefinit, és el menys present. Si s'usa més d'una aresta, es fa en usos mar-
ginals, i a la inversa, quan un objecte és usat intensament, no tendeix a usar-se en
més d'una aresta.

Les BP I BN2G es reparteixen en tots els models (gràfic 16). Les BP se situen
preferentment en els models de més baixa intensitat, mentre que les BN2G dominen
en el sector dels objectes especialitzats i un ús més concentrat I dirigit. És molt més
clara, tanmateix, la relació entre les BP i els models de baixa intensitat que la de les
BN2G amb els d'alta especialització.

Una associació interessant és la dels models més especialitzats amb les dues
varietats de sílex i de la quarsita amb els models d'intensitat més baixa: només hi ha
un objecte de quarsita entre els especialitzats (gràfic 17). Recordem que els objectes
de mitjà i gran format no els hem comptat en aquest apartat i que, per tant, hi manca
una bona part de l'utillatge de quarsita i gres.

Òbviament, els models d'ús més baix es corresponen amb accions indetermina-
des (gràfic 18). Tots els usos definits, per altra banda, estan representats en els objectes
especialitzats: la carnisseria en general i la transformació de matèries amb finalitats no
alimentàries. No hi ha una associació de cap acció amb un model concret. Per tant,
aquests models no són únicament deguts a la interacció amb matèries concretes, sinó
fruit de la intensitat de treball. Respecte a les variables que influeixen en la deforma-
ció només hi ha una associació entre el moviment transversal i el Model 4 (gràfic 19).
Totes les altres associacions no estan explicades per les variables de l'esforç.
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Làmina 2.
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L'associació amb els nivells no és informativa perquè gairebé tots els objectes
amb ús definit ho són amb els nivells més baixos, els que tenen més efectius 1 més
possibilitats estadística.

MODELS D'ÚS DELS CONFIGURATS DE MITJÀ i GRAN FORMAT

Entre els objectes de mitjà i gran format, configurats i predeterminats, comp-
tem amb un bifacial de sílex neogen, molt malmès però del qual es conserven prou
àrees per a ser analitzat; un unlfacial apuntat sobre BP de gres, que està molt ero-
sionat microscòpicament; un unifaclal dièdric sobre BP de quarsita cortical, en molt
bon estat de conservació; dos díedres predeterminats sobre BP de quarsita, confi-
gurades en segona generació, una de morfologia recta i l'altra còncava; un configu-
rat, amb associació de díedre i tríedre distal, sobre BP de quarsita; i una BN1G de
gres de morfologia apuntada i configuració bifacial. Un darrer objecte és de format
petit, però, per les característiques morfotècniques que presenta, ha estat conside-
rat el fragment d'una base de format mitjà o, més probablement, gran. Les defor-
macions i llur distribució també semblen indicar que va quedar fragmentat després
de l'ús. En definitiva, l'hem inclòs en aquest grup perquè el patró d'ús que presenta
s'hi acosta molt. En total, comptem amb vuit objectes de mitjà i gran format confi-
gurats i predeterminats a TG11.

Entre els objectes de petit format és difícil de trobar un configurat dedicat a usos
poc intensos i dispersos en diferents unitats potencials del propi objecte. En canvi,
aquest comportament és corrent entre els objectes de mitjà i gran format. La raó és
llur concepció com eines versàtils, pensades per actuar en múltiples direccions, en
nombroses ocasions i, probablement en activitats diverses. Això darrer no ha estat
contrastat a TG11. Són els objectes que més s'adapten la fragmentació de la cadena
operativa. En molts casos poden representar el potencial d'una cadena àmplia.

L'ús en diferents vores respon al Model 6. S'hi pot Incloure la BN1G de la figura
14, però especialment el bifacial de la figura 15 i el fragment de la figura 16. El bifaci-
al presenta un ús dispers en un mínim de dues unitats potencials. Són les úniques que
estan conservades, i, per tant, pensem que les altres també devien ser usades. El frag-
ment, Igualment, té un ús mitjanament intens en totes les unitats potencials. És un fet
molt important, comprovar que cap d'aquests objectes presenta una intensitat impor-
tant d'ús, tot diferenciant-se del patró d'objecte especialitzat del Model 5.

En la figura 14, el bifacial uniangular de gres es destaca perquè té un ús més
concentrat en un deis díedres laterals, el més configurat. En l'altre, l'ús està molt res-
tringit a la zona del tríedre distal, fet que podria Indicar un ús important d'aquesta
morfologia, sobretot en la conducció del moviment. Tanmateix, té molts punts erosio-
nats que no permeten un afinament en el seu ús.

Dos objectes tenen un ús mitjà-baix en una de les vores, de forma molt restrin-
gida, per la qual cosa els hem associat al Model 2, o pròxims al 3: són l'unifacial de
quarsita de la figura 17 i l'unifacial sobre BP predeterminada de la figura 18.

Finalment, dos objectes presenten un ús intens sobre una vora, configurada per
a obtenir una efectivitat Important en l'activitat desenvolupada i oposada a una vora
abrupta no configurada i concebuda per a la prensió. En la figura 19 en mostrem el
més configurat, en el qual el tríedre lateral, especialment configurat per a conduir l'ac-
cló del díedre distal, que intervé totalment en l'activitat.Tot i això, el patró de deforma-
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ció d'aquest díedre és discontinu. La configuració d'aquest objecte és la més minuci-
osa enregistrada a TG11 i està dedicada a una activitat de tall, d'escorxament.

L'altre objecte que esmentem en aquest darrer grup presenta deformació exclu-
sivament per fractura intercristal·lina: no hi hem detectat deformacions plàstiques ni
dipòsits. La vora està molt escantellada, indicant una possible activitat de percussió.
Aleshores, un díedre enrobustit especialment per la configuració simple i el format
massiu de la BP original, està ben adaptat a l'acció esmentada. No es pot dir, tanma-
teix, que no pogués realitzar d'altres accions, però la configuració exclusiva d'una vora
en restringeix les possibilitats i el separa dels bifacials, incloent-los en el patró dels
objectes especialitzats: el Model 5

En definitiva, només el bifacial i el fragment corresponen a un patró d'objectes
versàtils, am'b múltiples arestes potencials i, realment, funcionals. Indus el bifacial
apuntat de la figura 14 que, tentativament, havíem inclòs en el patró versàtil del Mo-
del Q, s'apropa més a^ d'especialitzat, essent, morfològicament i potenqialment, molt
pròxim ala ÉÑ2G de la figura 19.

Excepte l'objecte usat per percudir, i que hem assenyalat, els altres presenten
un ús en accions longitudinals de tall. En un cas aquesta acció és clarament l'escor-
xament i en els altres és altament possible. No hi ha acció sobre matèria dura que
indiqui la intervenció sobre os o matèria dura animal, per tant, l'activitat és més pròpi-
ament primària.
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US DE LES MATÈRIES PRIMERES

Deis grups d'objectes d'ús configurats a TG11, només els de quarsita i els de sí-
lex cretaci tenen tots deformacions. Entre els objectes de gres i de sílex neogen n'hi
ha petites proporcions que no mostren ús (gràfic 12). El cas de la quarsita és el més
clar, el 100% dels objectes que n'hem analitzat (10) tenen deformacions per ús deter-
minables. Per al sílex cretaci, en canvi, hi ha un bon percentatge d'objectes d'ús inde-
terminat. Dels objectes de sílex neogen n'estan usats un 61.1% clarament i un 27.8%
de forma indeterminada. Només 2 objectes no han estat usats. Entre els objectes de
gres, tan sols 1 no presenta cap signe d'ús, i 2 en tenen d'indeterminat.

Com que el nivell d'ús era molt alt, aquests darrers resultats no sobten. Encara
que no és estadísticament destacat, és important constatar que, en principi, només el
sílex neogen i el gres tenen un petit percentatge d'objectes no usats.

L'associació de la matèria primera amb les accions i amb la matèria treballada
presenta unes regularitats interessants de comentar: en primer lloc, l'associació amb
les accions i amb la matèria són complementàries (gràfics 13 i 14). La quarsita és la
roca més usada en les accions relacionades amb la carnisseria: esquarterar, escorxar
i tallar. Aquesta dada és qualitativa, perquè hi ha molt poca diferència respecte el sí-
lex neogen. El gres també és present en aquestes accions. Finalment, el sílex cretaci
només s'ha determinat en una acció de rascar i dues d'indeterminades. L'acció de rascar
esta totalment lligada a les dues varietats de sílex, cap altra roca s'hi relaciona.

Evidentment, el gràfic que indica la relació amb la matèria treballada, és com-
plementari i clarifica més l'associació. Mentre en la carnisseria hi entren els tres ma-
teriasl esmentats, en la transformació de la fusta només hi tenim sílex neogen. El mateix
passa en la transformació de la pell: quatre objectes de sílex neogen, un de sílex cre-
taci i un de gres. Per tant, i en general, el sílex neogen és la roca usada en les feines
de transformació no relacionades directament amb l'obtenció d'aliment. En aquestes
activitats hi participen totes les roques. També se'n conclou que el sílex neogen és l'úni-
ca roca usada en tots els processos. Recordem, tanmateix, que la quarsita té un nivell
excessivament alt d'indeterminació en la matèria treballada i en l'acció: presenta el
grau d'indeterminació major. El que es pot assegurar és la determinació positiva de
que el sílex neogen es relaciona amb totes les activitats i accions.

Aquestes dades confirmen la hipòtesi de que el sílex neogen és la base de l'eco-
nomia de producció del Mode 2. Si es confirmés una associació positiva de la quarsi-
ta amb les accions relacionades amb la carnisseria podríem concloure que es busca
aquesta roca perquè és més apta en la incisió i es desgasta menys.

MODEL GENERAL D'ÚS PER A TG11

Els models que han estat descrits mostren una duplicitat important, especialment
remarcable en el gràfic 16, en el qual hem assenyalat que les BP, és a dir, l'esforç de
configuració menor, estan associades als models menys intens o no dirigits, en què
s'empren diverses unitats potencials. En canvi, els objectes en què la configuració és
més intensa i minuciosa estan associats als models d'ús especialitzats i intensos.
Aquesta duplicitat caracteritza aquest conjunt tècnic en el qual les cadenes operati-
ves d'explotació i configuració estan molt fragmentades i juguen un paper particular
cadascuna: hi ha una part de l'instrumental que és introduïda ja configurada, una part
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Figura 19

que es produeix in situ, amb cadenes d'explotació sobre BN1G que entren i surten, i
un tercer grup d'objectes especialitzats que són modificats durant l'ús i, possiblement,
també reberen la primera configuració en el centre d'intervenció que analitzem.

La versatilitat és un tret que comparteixen les BP i part dels objectes de gran
format configurats, com els bifacials. En tots dos grups es donen múltiples unitats
potencials que són usables i usades de fet. La diferència és la major resistència, ca-
pacitat d'intervenció i possibilitats de reavivat i redireccionalització dels objectes de
gran format.

Aquests objectes s'oposen totalment als especialitzats, amb usos concrets, di-
reccionats i concentrats. La importància de l'anàlisi d'aquest conjunt ha estat la cons-
tatació de l'existència d'aquest instrumental I llur diferenciació. Si no són configurats
a l'interior, a través de cadenes que explotin BP de grans o mitjanes dimensions, vol-
dria dir que l'utillatge mòbil de les poblacions humanes de Plistocè mitjà era més di-
vers del que hom havia considerat, incloent-hi preeminentment els grans configurats
versàtils.

Per altra banda, també és destacable l'especialització d'objectes predetermi-
nats o configurats de gran I mljtà format. D'aquesta manera, el gran format també
és, en si mateix, versàtil, perquè té una doble direcclonalitat i entre les morfotècni-
es que més s'empren per caracteritzar el Mode 2 o Aixelià n'hi ha d'ús de versàtil i
d'ús especialitzat.
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Làmina 4.
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UN REGISTRE DE MODE 1: TD6

EL CONJUNT ARQUEOLÒGIC

TD6 és un paquet sedimentar! en l'interior del qual s'han distingit diferents acu-
mulacions arqueo-paleontològiques d'intensitat diferencial. La part mitja-alta està mar-
cada per una forta acumulació de restes d'herbívors, objectes d'ús antròpic i fòssils
d'homínid en l'anomenat estrat Aurora. El conjunt amb associacions arqueològiques té,
sencer, més d'un metre de profunditat. Per sobre d'ell s'hi descriu el paquet TD7, en el
qual s'ha distingit el límit paleomagnètic Matuyama/Brunhes, que serveix de demarca-
dor entre el Plistocè inferior i el mitjà.

Malgrat el gruix d'un metre, en la part alta es distingeix nítidament (figura 1) l'es-
trat Aurora, amb un gruix aproximat d'uns 20 cm. Lleugerament separat d'ell, es marca
un segon subconjunt, amb un gruix menor: entorn de 15 cm. i, sobretot, més pobre.
Finalment, a partir de la cota 550 cm., el registre es dispersa enormement i només s'hi
presenten restes tècniques aïllades, especialment de quarsita.

La intervenció arqueològica s'ha restringit a un sondatge de 12 m2 plantejat per a
bastir una estratigrafía coherent en profunditat i en superfície i, especialment, per tenir
un patró de distribució diacrònica de les restes, abans de plantejar l'excavació siste-
màtica en extensió del rebliment de Dolina. Per tant, en un futur, quan la intervenció
sistemàtica arribi al nivell de TD6, les dades que ara oferim de distribució de les matè-
ries primeres en les ocupacions més disperses poden variar. Tanmateix, el paquet de
TD4 ofereix un registre similar basat especialment en objectes de quarsita. Consegüent-
ment, és important retenir aquesta dada per contrastar el comportament dels homínids
de finals del Plistocè inferior.

El conjunt tècnic, com hem descrit, està fonamentat en cadenes d'explotació molt
diverses: des de processos unifacials unipolars fins seqüències centípetes unifacials o
bifacials, passant per multifacials criptogenètics. La varietat en les BN1G es trasllada
també en l'espectre de percentatges de les BN2G, amb una presència important en el
conjunt de TD6 (figura 2).
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La mostra que hem analitzat en aquest estudi correspon a un 20% (gràfic 1) del
total d'objectes recuperats durant les campanyes dels anys 1994 i 1995. S'ha descar-
tat, per sistema i com a delimítador, l'anàlisi de les restes obtingudes posteriorment.
Tanmateix, es tracta del paquet principal, en el qual s'inscriu la major part del registre
i, especialment, l'estrat Aurora amb les restes d'homínids amb senyals de canibalisme.
Per tant, per al nostre propòsit de conèixer i descriure el comportament tècnic d'aquests
homínids, és suficient la mostra seleccionada.

Dins dels criteris assenyalats només s'ha aprofundit la restricció d'objectes per la
presència de la diagènesi tambéindicada per al registre de TG11: el sílex neogen molt
malmès per l'acció de l'alteració química i el gres molt modificat per erosió fan que s'ar-
ribi a un percentatge del 20% d'objectes analitzats. Posteriorment, alguns dels objec-
tes seleccionats perquè mantenien una conservació suficient a ull nu han mostrat pro-
cessos diagenètics desenvolupats a escala microscòpica. En definitiva, només l'estat
de la mostra ens ha fet reduir el conjunt analitzat, cap altre criteri s'hi ha afegit.

INCIDÈNCIA DELS PROCESSO DIAGENÈTICS

A part del 80% indicat d'objectes malmesos, petits percentatges d'objectes pre-
senten diagènesi manifestada a escala microscòpica (gràfic 2). Indiquem el nombre
d'objectes amb diagènesi observada en l'anàlisi al MER i fem abstacció d'aquells que
ja havien estat descartats a ull nu.

Genèticament, descrivim corrosions fortes, paral·leles a les vores í creuades, que
marquen solcs profunds, acompanyades d'abrasió important (Làmina 1a i 1b). També
indiquem processos molt profunds de corrosió i macla que afecta àmplies zones de la
xarxa cristal·lina, especialment en la quarsita. Aquestes erosions i corrosions han afectat
objectes sencers, però, principalment, es desenvolupa en punts concrets de l'estructu-
ra, de manera que permet l'anàlisi general sempre que es tingui en compte a l'hora d'in-
terpretar les morfologies que s'hi descriuen, perquè hom no confongui erosions natu-
rals amb deformacions provocades per l'ús.

FORMES D'ÚS

Grau d'ús

El gràfic 3 ens indica que, del total d'objectes de TD6, el 12% presenta ús defini-
ble, el 6% no en tenen i el 2% en mostren d'indeterminat. Si tenim en compte només el
nombre d'objectes analitzats, ens adonem que el 60% dels objectes estudiats presen-
ten deformacions per ús que han estat interpretades mínimament i només el 30% no
presenten cap tipus de deformació. Aquestes dades són coherents amb les que s'han
obtingut a TG11 i que comentem en el capítol següent. En tots dos casos obtenim da-
des superiors al 60%, molt allunyades dels percentatges que són comuns (Keeley, 1980,
1993). En el capítol de TG11 adduïm que la diferència més clara és l'ús del MER en el
nostre cas i del microscopi òptic de reflexió en el d'altres autors. Tot i això, per TG11
assenyalem que la utilització marginal de la cavitat, les activitats concretes i secundà-
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ries, de curta durada, amb una cadena operativa fragmetada, fan més lògic encara el
percentatge d'ús que obtenim allà, proper al 70%. Seguim pensant, però, que la raó
principal és l'ús del microscopi electrònic per sobre del M.O.R,

L'aparell que nosaltres usem sistemàticament permet la descripció de fenòmens
d'escala molt menor i identificar deformacions que, d'altra manera, passarien desaper-
cebudes. En registres del Plistocè inferior i mitjà, aquest canvi metodològic es fa dra-
màtic, per la diferència que proporciona en els resultats.

BP i BN2G són les categories del procés de producció més presents en el registre
analitzat. Paral·lelament, també són les que presenten una millor representació en to-
tes les categories d'ús (gràfic 4). Tanmateix, la distribució és, en alguns punts, inversa.
Les BN2G són la categoria que més bons resultats ha donat de determinació d'ús i la
que dóna menys resultats negatius. Les BP també tenen molt bons resultats, però te-
nen una representació més àmplia en el grup d'objectes sense deformacions per ús:
com fóra lògic, presenten un rebuig major.

La darrera categorització és més certa si es té en compte que les BP són la cate-
goria més present en tot el registre, amb un 50% del total, enfront del 8% de BN2G (gràfic
5). Hi ha una forta diferència entre la proporció de BP presents a TD6 i la resta de les
categories del procés d'explotació.

LES ACCIONS ENREGISTRADES

Malgrat el grau alt de determinació de deformacions, s'ha de considerar que en el
terreny de !a interpretació i identificació de l'acció i la matèria transformada encara s'està
lluny d'equiparar els resultats amb els que hem exposat en l'apartat anterior.

La major part dels objectes amb deformacions per ús no poden ser relacionats amb
accions concretes (gràfic 6). Entre les accions determinades destaca la de tallar que
s'ha de combinar amb la d'escorxar, ja que la major part o la totalitat dels objectes que
han tallat, molt versemblantment ho han fet sobre carn, en accions de processament
de biomassa animal. La segona acció en importància és la de raspar, determinada per
la presència de deformacions transversals importants sobre una de les cares de l'ob-
jecte. La de rascar, amb un percentatge molt més reduït, s'ha reconegut per una afec-
ció sobre ambdues cares de la mateixa deformació pregona que es dóna en les acci-
ons de raspat.

El moviment, pel que es desprèn del que hem exposat suara, és prioritàriament
longiutdinal. Els moviments transversals tenen la meitat de la importància dels longitu-
dinals (gràfic 7).

L'estadística de la matèria treballada (gràfic 8) reflecteix el mateix problema d'in-
determinació, on més de la meitat dels objectes que tenen ús no se'ls ha pogut deter-
minar sobre quina matèria han actuat. Entre les matèries interpretades destaca la carn,
la matèria més intervinguda. És una dada plenament concordant amb el tipus de movi-
ment que s'ha descrit, principalment longitudinal. Les accions transversals es correla-
cionen amb la transformació de la fusta i amb una possible acció sobre pell, molt poc
representada i determinada de forma molt precària, per l'amplitud de la corrosió i abra-
sió sobre el dipòsit (gràfic 9).

La interpretació deTD6 com un centre d'intervenció intensa, en el qual es duen a
terme activitats molt diverses i en gran nombre no té una traducció, actualment, en els
resultats de l'anàlisi microscòpica, la qual revela una importància molt reduïda o nul.la
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de les activitats de transformació de matèries no lligades a la reproducció i manteni-
ment immediat: la principal segueix essent la d'adquisició de biomassa animal. Això
podria indicar, amb una mostra més significativa, que aquestes activitats es realitzen
en l'àmbit domèstic i no en centres d'intervenció especialitzats.

En el capítol de les activitats lligades amb el consum de biomassa animal és obli-
gat de comentar el fet del canibalisme i el seu reflex en el registre funcional. El caniba-
lisme descrit a TD6 [Fernández-Jalvo, 1996 #250] s'ha anomenat gastròmic pel fet que
s'interpreta com una forma ritual d'aport de menjar però en la que és més important el
component purament alimentari que el ritual i religiós, impossible d'abastar en aquest
cas. Les incisions descrites sobre els ossos humans i les parts esquelètiques intervin-
gudes s'han de traduir en un desenvolupament major de la corrosió en solcs i el dipòsit
més pla i estriat. Aquestes deformacions associades a les típiques detallar carn i, de
vegades, pell, indiquen un contacte perllongat i important amb les matèries dures ani-
mals. Aquest patró l'hem descrita TG11 però no a TD6: així veiem en el gràfic 6 que
no hi ha cap objecte que hagi estat associat a l'esquarterament, l'activitat en què els
membres i la carn són separats. El consum maximal dels cadàvers humans i d'herbí-
vors, amb nombroses traces detall no troben una correspondència, actualment, en l'anà-
lisi microscòpica.

MODELS D'ÚS

S'han usat les mateixes categories de models que es descriuen a TG11: (1) un
model d'ús marcat principalment per la funcionalització de diferents unitats potencials
de l'objecte, normalment amb un patró dispers i poc intens; l'hem descrit sobre BP; (2)
un model de baix impacte, amb deformacions disperses i poc intenses, que es corres-
pon amb objectes de petit format no configurats en segona generació; (3) un model
d'impacte mig però dispers en una vora, que s'ha descrit en un objecte configurat; (4)
un model d'impacte concentrat en una vora i intens, amb tendència a ser especialitzat
i que hem descrit tant en objectes configurats com no configurats; (5) un model alta-
ment especialitzat, intens, que abarca tota una vora, descrit en objectes configurats i
no configurats, en els quals es dóna una oposició clara, morfotècnica, entre la zona
activa i la passiva, els podem considerar estàndards funcionals; en algun cas hi hem
descrit la possibilitat d'haver estat emmanegats; són objectes dels quals es manté l'efi-
càcia durant l'ús, mitjançant el reavivament del tall; (6) un model d'impacte mitjà-alt sobre
més d'una aresta, tot reproduint un model no dirigit ni especialitzat, però intens.

El Model 1, en contra de l'opinió que expressem en un altre treball (Sala, 1996) no
és ni el patró principal ni tan sols té una representació mínimament destacada (gràfic
10), sinó un dels menys representats. Només hem descrit tres objectes que el presen-
tin. Es tracta de dues BP caracteritzades per l'oposició d'una vora abrupta a una de
simple (figura 3 i Làmina 1c i 1d). Malgrat aquesta oposició, la utilització no està dirigi-
da ni concentrada, sinó clarament dispersa en, almenys, dues vores, entre les que hi
pot haver el tall abrupte esmentat. És a dir, s'hi observa el comportament que proposà-
vem com a característic, la manca d'una organització interna de l'objecte d'ús, un fet
que, qualitativament, és molt important, però que, quantitativament parlant, no té cap
rellevància. Hi destaca especialment una BN2G que presenta deformacions idèntiques
en dues vores (Làmina 1e).
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la distribució de la deformació està molt concentrada i respon a patrons molt avançats
(Làmina 3d) en què s'implica, inclús, un tríedre en una acció en què l'objecte penetra
profundament. L'acció de raspar que s'ha proposat per aquest objecte potser és força-
da, donada la distribució de la deformació. L'altre objecte d'aquest model també pre-
senta una deformació molt profunda i concentrada en una vora (Làmina 3e).

No hi ha objectes realment especialitzats: sembla que es tracta d'un tret caracte-
rístic d'aquest conjunt, més que no pas la intensitat baixa, que no és generalitzada.
S'adiu més amb el concepte de manca d'una organització interna de l'instrument, de
falta de coherència entre morfotècnia, capacitat d'intervenció i funció concreta, tot i que
no en la forma extrema que havíem plantejat.

Un dels objectes que marquen una manca de coherència és el que pertany al Model
6, amb dues vores intensament deformades per esforç durant activitats de carnisseria
(figura 11). La intensitat de la deformació i de l'activitat no amaga que es tracta d'una
BP usada en bona part de les seves capacitats de ser usada. No té cap tipus de confi-
guració ni presenta una morfologia ni capacitats de treball realment importants, sinó que,
segurament, realitza la seva funció en l'espectre baix d'efectivitat, però el fet de tenir
diverses vores d'angle simple fàcilment funcionalitzables la fa atractiva. Les deforma-
cions estan molt desenvolupades i descrivim una de les deformacions de carnisseria
més clara (Làmina 3f).

En tots els models dominen les BN2G, que, amb diferència són la categoria del
procés més representada: les BP tenen, en tots els models un percentatge molt baix,
que és especialment dramàtic en els models de major especialització (gràfic 11). L'as-
sociació amb la matèria treballada només és clara entre la pell i el Model 4, però de
totes maneres, tot és molt feble (gràfic 12). El moviment tampoc no s'associa amb cap
model, per tant, no n'és determinant.

US DE LES MATÈRIES PRIMERES

En totes les matèries primeres hi ha un grau alt de no ús i d'ús indeterminat, pel
damunt de la deformació identificada. Això és així especialment per a les quarsites,
gresos i calcàries, mentre que pera les varietats de sílex, la relació és inversa, tot i que,
en general, molt igualada (gràfic 13).
.;, Per activitats, el sílex cretaci s'associa clarament a les accions de tallar i raspar
(gràfic 14): és pràcticament l'única associació clara. Complementàriament, la mateixa
roca s'associa a la transformació de la fusta (gràfic 15).

En general, però, es conclou que l'ús compartimentat i no dirigit de la matèria pri-
mera, que s'albira amb una anàlisi morfotècnica, es reitera per l'anàlisi microscòpica
de les deformacions, tot mostrant un patró gens dirigit en l'ús.

Aquests trets, per altra banda, els associem al caràcter de centre d'activitat inten-
sa de TD6. En un centre secundari, l'ús de les matèries primeres segurament hauria
estat esbiaixat en una direcció o una altra.

MODEL GENERAL D'ÚS

TD6 no plwénta les característiques d'oportunisme i ús no organitzat dels instru-
ments que havíem apuntat (Sala, 1996). El Model 1, que marcaria aquesta tendència,
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amb prou feines és present. En canvi, el que està molt clar és l'espectre baix de la in-
tensitat de la utilització, essent el Model 2 el més nombrós amb molta diferència res-
pecte la resta de models: utilització molt curta de punts concrets d'una vora, de vega-
des de diferents punts amb direcció d'ús distinta. La intensitat de l'ocupació i les cadenes
operatives senceres no es reflecteix en una intensitat d'ús.

I, per descomptat, el més important és la manca total d'objectes especialitzats,
configurats per a una activitat concreta i mantinguts en llur capacitat per a un ús total-
ment efectiu. Els objectes usats amb intensitat o bé són simples BP o són BN2G de
deliniacions sinuoses o molt incurvades que realitzen el treball amb més dificultat. La
configuració, important pel percentatge no es tradueix en una especialització o confi-
guració dirigida.
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