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9.          CONCLUSIONS:          ELS          CANVIS          PRODUCTIUS         EN         LES
FORMACIONS                          SOCIALS                         CAÇADORES-  
RECOL.LECTORES.          L'EXPLOTACIÓ          DEL          LITORAL         A
PARTIR       DEL        MESOLÍTIC     I    L'ARCAIC.

Al llarg de les pàgines anteriors he presentat dos eixos d'anàlisi de les
formacions caçadores-recol.lectores. En el primer he tractat de desglossar els
continguts principals i vertebradors de les grans línies teòriques que aglutinen
la gran majoria de treballs que durant els darrers 75 anys, i encara a l'actualitat,
s'han realitzat sobre la forma que aquestes poblacions tenen de garantir-se els
mitjans de vida necessaris per a la seva existència. He dedicat un nombre
considerable de pàgines a destriar els principals arguments que caracteritzen
les diferents propostes, entendre'ls en els seus propis termes i avaluar-los,
posteriorment, en relació la seva pròpia coherència i el seu abast explicatiu de
la realitat social. La visió que ha resultat d'aquesta tasca és simplificadora en el
punt que elimina la diversitat inherent a les aportacions individuals de
diferents autores i autors, especialment en les escoles posteriors al
particularisme històric, internament molt més monolític. D'altra banda, i és la
vessant positiva d'aquesta simplificació, en reduir la diversitat als components
centrals de cada discurs he pogut establir els paràmetres generals i comuns a
un seguit de treballs que he anat agrupant sota diferents opcions teòriques.
Finalment, aquesta activitat ha permès establir paral.lelismes interessants entre
l'evolució de les explicacions ofertades a una sèrie de situacions de la
Prehistòria i els canvis ocorreguts en el pensament econòmic de finals del
segle XIX i segle XX. Aquesta correlació m'ha permès contrastar
afirmativament la tesi que situa la provinença d'un seguit de models
explicatius en àmbits molt allunyats del pensament teòric en Arqueologia. La
validesa d'aquesta actitud ja ha estat referida.

No obstant, la tesi central d'aquest treball és la defensa de la possibilitat
d'anàlisi de les formacions socials caçadores-recol.lectores entenent la seva
realitat social com a producció de les condicions objectives i subjectives de la
seva existència. Aquest fet, ja justifica, en si mateix, recórrer a raonaments i
sistemes d'anàlisi provinents de l'Economia per enfocar diferents
problemàtiques. No obstant, aquest dèbit intel.lectual s'ha d'explicitar i
justificar teòricament la seva existència. D'aquesta forma he procedit a establir
paràmetres per a la comprensió de diferents àmbits de la vida social en termes
productius, fonamentalment el consum i la reproducció de les persones.
Considero que la capacitat heurística d'aquest plantejament ha quedat patent en
l'anàlisi de la producció i ús de diferents factors productius. Inicialment he
segmentat l'anàlisi en el tractament de la producció alimentària, des de la
perspectiva de l'explotació dels objectes de treball, la revisió de la producció
de mitjans de producció i, finalment, els processos d'amortització de la
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producció alimentària en el consum (amb els aliments com a factor de la
producció de força de treball). En traslladar aquests resultats a les situacions
històriques concretes, he formulat una distinció productiva entre diferents
classes de formacions socials caçadores-recol.lectores. D'aquesta forma he
justificat la necessitat de no entendre-les uniformement en relació el caràcter
silvestre dels seus objectes de treball ni en relació una sèrie de patrons
normatius, com la reciprocitat. Igualment, he establert  el potencial de la
proposta plantejada en obrir els processos de consum de productes, com a
amortització de valor, a l'anàlisi de la producció social. En definitiva, enfocar
l'estudi de la producció des de la perspectiva de la seva reproducció, com a
circulació del valor, facilita solucionar un dels dèficits que les anàlisis liberals
han remarcat en algunes ocasions a les explicacions del materialisme històric
de diferents realitats concretes prehistòriques: el consum. Fora d'entendre'l des
d'una perspectiva normativa o ideològica, com a necessitat culturalment
definida o expressió d'unes relacions socials abstractes, l'analitzo com una
instància més de la producció social.

Finalment, en el darrer capítol, he traslladat la tesi formulada fonamentalment
com a deducció dels plantejaments de l'anàlisi econòmica marxista al terreny
de les realitats històriques concretes. He esperat, d'aquesta operació, que
mostrés el potencial explicatiu de la tesi esbossada entorn un seguit de canvis
productius que van succeir a diferents zones del planeta d'una forma
relativament sincrònica. D'aquesta manera, els canvis generals a moltes
formacions socials caçadores-recol.lectores a finals del Plistocè i primera
meitat de l'Holocè poden ser vistos, per damunt de les seves marcades
característiques particulars, com a resultat de certes lleis internes al règim
productiu de moltes poblacions del Paleolític superior europeu i Paleoindi
americà. La contrastació sistemàtica de la tesi proposada haurà d'esperar, no
obstant, un temps. Els registres arqueològics actuals mostren algunes
deficiències sovint fruit de limitacions en les tècniques arqueològiques actuals
així com de la pròpia evidència. Per exemple, aquestes es fan paleses en la
dificultat per establir els processos de circulació del valor d'un segment
important dels mitjans de producció. Per altra banda, el poc interès que durant
molt de temps ha suscitat en la nostra disciplina l'estudi econòmic del passat
ha revertit en una formulació deficient de molts registres. Segurament és
qüestió de temps que aquests adoptin la forma requerida per a l'anàlisi aquí
plantejada. En aquest sentit, les tasques que la UAB i la UNAN-Managua
estem duent a terme a la vessant atlàntica de Nicaragua ha de permetre'ns, el
futur, aquesta necessària contrastació en un context geogràfic i històric
específic.

Les darreres pàgines d'aquest treball estan consagrades a desenvolupar els
punts que acabo d'assenyalar a mode de conclusions. L'exposició l'he



Capítol 9 473

estructurat en diferents apartats a fi de rendir comptes dels principals àmbits
diferents entorn els quals ha girat aquest treball.

9.1              La       subsistència             com       un      binomi       oferta/demanda.        Les      formacions
caçadores-recol.lectores     i     la     teoria   econòmica     liberal.

Al primer capítol he avançat la tesi de què, en gran mesura, diferents
propostes d'explicació de les realitats concretes de poblacions caçadores-
recol.lectores reiteren argumentacions esbossades per una part de la teoria
econòmica per situacions de mercat capitalista. La revisió en quatre capítols
m'ha permès destriar els arguments de diferents explicacions substantives
elaborades per un nombre considerable d'autores i autors que he anat
organitzant en diferents grans línies de pensament. Crec que l'anàlisi dels
continguts explícits de les diferents propostes ha anat quedant molt clar al
llarg de les diferents pàgines on he afrontat aquesta tasca, mostrant
recurrències i desavinences en la comprensió de diferents fenòmens. Reiterar
aquí els diferents aspectes remarcables suposaria una repetició de gran part
dels continguts dels capítols 2 al 5. No obstant, considero que sí val la pena
dedicar certa atenció als elements més "purament econòmics" que subjauen a
les diferents explicacions i que, per norma, romanen molt poc explicitats.
Suposo que aquest fet ens planteja la qüestió de fins a quin punt els i les
arqueòlogues que elaboren aquestes explicacions són conscients de la càrrega
de fons d'allò que enuncien. Una resposta negativa, en el sentit de la no
existència d'aquesta voluntat d'introduir paràmetres liberals a la comprensió de
la Prehistòria, ens obligaria a reflexionar entorn la manca d'autonomia
metodològica i teòrica de la nostra disciplina respecte el món que l'envolta. I
per tant, ens remetria a la nostra funció en la creació d'ideologia... Però tractar
aquest tema ameritaria un altre volum considerable de pàgines de lletra
impresa.

Al llarg d'aquests capítols on he anat desglossant els diferents discursos
explicatius i en la posterior revisió crítica del capítol 6, he volgut fer patent
l'evolució relativament paral.lela d'aquests plantejaments vers els què han anat
configurant l'ortodòxia econòmica des d'aproximadament l'any 1875. Per
ortodòxia econòmica em refereixo a aquelles concepcions que generalment
han estat qualificades com a neoclàssiques i que suposen una ruptura amb els
economistes "clàssics" anglesos, Smith, Ricardo i, no cal dir, Marx.
Provablement un dels trets característics d'aquesta escola, breument
interrompuda per alguns plantejaments keynesians, sigui l'establiment d'una
perspectiva d'anàlisi del fenomen econòmic en termes de situacions
particulars i entorn agents individuals. Un altre aspecte omnipresent és el
relatiu predomini de l'oferta econòmica en el consum, entenent aquest com la
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satisfacció d'unes necessitats infinites mitjançant un combinació de recursos
finita. Ara bé, com ha anat quallant aquesta relació durant el s. XX? Quins
han estat els seus components? Tot seguit sintetitzaré breument les
conclusions a què permet arribar la crítica presentada en el capítol 6, tot
omitint-ne els detalls (que es poden trobar en aquella part del treball).

Un primer aspecte que cal remarcar és la poca solidesa de les propostes de la
història cultural per entendre el fet productiu de les formacions caçadores-
recol.lectores que estudien. Aquesta mancança ja ha estat exposada en el text
del capítol 2 i no cal que aquí sigui reproduïda. En canvi, sí que cal remarcar
que aquest fet ha incidit en la poca incidència de propostes que emprenen
l'estudi de la vida social a la Prehistòria en l'Arqueologia paleolítica de la
franja cantàbrica i que es manifesta en el reduït nombre d'explicacions
substantives formulades per una quantitat encara més minsa d'autors i
autores. D'aquesta manera, l'inici d'una relació relativament directa de les
explicacions arqueològiques amb models econòmics es comença a fer visible
en l'ecologia cultural. Essencialment són dues les característiques que menen
aquesta classe d'explicacions que ens interessen respecte aquesta correlació.
La primera és una perspectiva global dels fenòmens, en el sentit que
s'estipulen dimensions temporals que transcendeixen la immediatesa i,
sobretot, que sobrepassen la dimensió dels agents individuals. La segona és
l'explícita i inequívoca determinació de l'oferta donada de recursos en la
forma que adquireix, en el concret, la subsistència. Fins aquest punt, la
sofisticació en termes econòmics dels discursos és relativament reduïda. La
visió general esbossada és coherent amb el predomini d'un interès per la
comptabilitat nacional en els plantejaments econòmics de la segona postguerra
mundial. D'altra banda, aquesta visió macroconòmica dels fenòmens es
combina amb alguns dels fonaments teòrics del replantejament neoclàssic de
l'economia liberal, i que incidirà de forma determinant en les propostes
posteriors.

El primer és l'establiment del valor en relació la utilitat que el bé representa en
el consum. En definitiva, el valor d'un recurs és una funció directa de les
necessitats que cobreix i, en aquest nivell del discurs arqueològic, s'equipara
directament a les seves qualitats. Inicialment s'assimila que el simple atractiu
del recurs farà que necessàriament se n'emprengui el seu consum. Aquest
segon aspecte ens remet al següent fonament teòric neoclàssic o neoliberal
que roman implícit en aquestes propostes: tota oferta estimula necessàriament
el seu consum. En termes arqueològics, la seva traducció s'estableix en la
noció d'adaptació, terme emprat de forma general però que, amb puntuals
excepcions, mai es defineix. Així, de manera axiomàtica, les adaptacions
comporten que la subsistència d'una determinada població prehistòrica sigui
una adequació directa per part de la demanda (la pròpia població) a les



Capítol 9 475

possibilitats que una oferta donada els suposa. D'aquesta manera,
s'estableixen relacions tals com recursos molt abundants = poblacions
elevades o recursos escassos = poblacions reduïdes, expressió de la qual n'és
la noció de capacitat de càrrega del medi (Birdsell, 1968; Hassan, 1980; i un
llarg etcètera). Algunes versions més elaborades incorporen la disposició
espacial o temporal de l'oferta en uns plantejaments que, essencialment, es
mantenen (Binford, 1980; Gamble, 1986; etc.). Finalment, s'acaba introduint
el preu que un o una consumidora està disposada a pagar en la determinació
de la configuració concreta del consum. Aquesta variant, associada a les
primeres formulacions de l'Optimal Foraging Theory representa la
culminació d'aquesta línia explicativa, provablement estimulada pels reptes
que va plantejar l'aparició del treball de Cohen (1977). No obstant, els retocs
són menors: la major part de la despesa en subsistència s'orientarà vers
aquells recursos de més valor i successivament, en proporcions menors, en
ordre decreixent vers els menys valuosos. L'oferta continua sent l'estímul de
la demanda i, aquesta, s'adapta a la forma que aquella presenta. Les dues lleis
de l'economia liberal resten, doncs, intactes.

A mitjans dels anys 1970s Cohen (1977) representa el punt culminant d'una
sèrie de treballs on es comencen a reivindicar una modificació important en la
relació de les poblacions prehistòriques amb els recursos del seu entorn. De
fet, es planteja una autèntica revisió de la llei de Say, on s'estableix una
determinació de l'oferta respecte la demanda, en la línia de la que Keynes
havia plantejat, en el món de l'Economia, més de quaranta anys abans.
Aquesta modificació de les propostes de l'ecologia cultural es formula a partir
de la introducció de les propostes de Boserup (1965) a través de Cohen. Per a
aquella autora la necessitat d'adequar el consum a un constant augment
demogràfic, que afecta la magnitud de la demanda, promou una expansió del
volum de la producció agrícola sota un règim de rendiments decreixents, que
només limiten puntualment la introducció d'innovacions tècniques. Es
reprenen, així, alguns arguments de D. Ricardo que, alhora, faciliten la
consideració de la capacitat productiva de les poblacions en l'estudi de la
subsistència. Aquest pas és, també, relativament coincident amb la
reivindicació per part d'alguns economistes, com Sraffa i Napoleoni, de l'autor
anglès. Tot plegat, en les explicacions prehistòriques repercuteix en els
següents punts: la necessitat d'explicar el canvi econòmic com a augment de la
demanda, la concepció de la relació d'una població i els seus recursos com
inestable al llarg termini i en l'exigència (limitada) d'introduir la inversió
productiva en l'anàlisi de la subsistència. A grans trets es reprodueixen les
consideracions de la possibilitat d'un creixement econòmic en situacions de
desequilibri, per exemple, sense plena ocupació, que durant els anys 1930s
comencen a difondre's dins de l'Economia, així com la ja esmentada
concepció de l'oferta econòmica com a subjecte a l'estímul de la demanda.
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No obstant, a penes 5 anys més tard de la formulació inicial de Cohen (1977)
aquesta perspectiva de les adaptacions econòmiques a la pressió demogràfica
experimenta una modificació profunda. En el seu inici, la formulació continua
presentant un èmfasi marcadament macroeconòmic coherent tant amb les
exposicions de l'ecologia cultural com amb les teories keynesianes que
dominen part del pensament econòmic dels anys 1940s a 1960s.
Posteriorment, en el seu desenvolupament empíric es comença a
redimensionar l'anàlisi de situacions particulars on, sota la pressió de la
necessitat d'un major nivell d'output, es modelitzen diferents situacions de
canvi econòmic (per exemple, Broughton, 1994; Broughton, 1997; Earle i
Christenson, 1980; etc.). Aquestes fonamentalment s'estableixen a partir de
modelitzacions de la microeconomia de la funció de la variable cost. En elles
s'empra la variable de cost marginal per predir quan es procedirà a incloure
un nou recurs en el consum, entenent que inicialment es consumeixen aquells
recursos de major valor i posteriorment els que successivament tenen un
rang inferior. En definitiva, es reprèn la formulació de l'Optimal Foraging
Theory prioritzant la perspectiva de la inversió com un fruit d'entendre les
necessitats de la demanda com a factor dinàmic que esdevé detonant de
l'activitat econòmica. Amb el lleuger matís de l'assignació de la causalitat en la
demanda, el comportament econòmic que ara es postula als agents individuals
és anàleg a les funcions de la despesa de factors econòmics a partir del cost
que figura en varis manuals de microeconomia d'empresa. Alhora, per
primera vegada s'introdueix l'anàlisi marginal com a eina per efectuar
prediccions i explicacions en Arqueologia, anàlogament al succeït en
Economia a finals del s. XIX per establir els patrons del comportament
econòmic dels individus.

El gir microeconòmic que presenten les explicacions de la subsistència
caçadora-recol.lectora i els seus canvis a partir de variables demogràfiques
també es manifesta en una sèrie de modificacions d'alguns sectors afins a
l'ecologia cultural. En realitat, l'inici del seu establiment en la teoria
arqueològica anglosaxona en relació les formacions caçadores-recol.lectores
comença a fer-se evident a partir de la dècada dels 1980s. La coincidència
d'aquest fet amb els canvis experimentats per les explicacions a partir de la
pressió demogràfica no deixa de ser significativa, especialment quan, a més,
ambdós fenòmens coincideixen amb la instauració de les polítiques
ultraliberals abanderades per Tatcher i Reagan. Actualment, fonamentalment
l'ecologia evolucionista, representa una aplicació força completa del programa
de la teoria econòmica neoclàssica a l'explicació de les realitats arqueològiques
i etnogràfiques de formacions caçadores-recol.lectores (alguns treballs són
Bettinger, 1991; Bliege Bird i Bird, 1997; Hawkes, 1993; Winterhalder, 1981;
etc.). Ara, els paràmetres entorn els quals s'articulen les diferents anàlisis
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expliciten com a subjecte en agents individuals, que s'interrelacionen entre si
fruit de les seves actuacions adaptatives. En definitiva, es tracta de presentar
l'àmbit on es desenvolupen les diferents conductes dels agents com anàleg al
mercat on conflueixen compradors i venedors en el capitalisme. Un altre punt
de ruptura amb el funcionalisme de l'ecologia cultural, i alhora que suposa un
pas cap endavant respecte les anàlisis des de la pressió demogràfica, és el
reconeixement del conflicte entre els agents com un component de la seva
existència. De fet, la ruptura de la visió equilibrada del mercat formulada els
anys 1930s va ser represa a la segona meitat dels 1960s pel monetarisme de
l'Escola de Chicago i ha esdevingut un component important de la doctrina
econòmica actual. El mòbil, en el curt termini, de les conductes individuals
continua sent la satisfacció, emparada en la concepció del valor ja esbossada.
Aquest desequilibri entre oferta i demanda pot establir-se entre els agents o
entre aquests i el medi. Aquesta darrera situació estimula el canvi econòmic,
manifestat en modificacions en les decisions de consum o sobreexplotació i
caiguda dels rendiments de certs recursos.

L'establiment de subjectes individuals i de situacions de curt termini permet
focalitzar l'anàlisi històrica a l'explicació de conjuntures i, alhora, relacions
entre agents. El conflicte social és, ara, interpersonal. En aquest punt, derivat
de la centralitat de l'individu i les seves motivacions a la història, constitueix
un punt de contacte amb les explicacions expressades en termes de l'Acció
Social (Arnold, 1995; Feinman, 1995; Hayden, 1994; etc.) aparentment
situades a les antípodes de l'ecologia evolucionista. Tornant a aquesta darrera,
són paradigmàtics els esforços aplicats per explicar excepcions aparents a la
racionalitat dels agents, que es qualifica per l'autointerés, l'egoisme, i la
capacitat per avaluar les situacions en termes d'optimitzar el benefici en el curt
termini. Paradigma d'aquests esforços ho han estat els dedicats a trobar una
explicació plausible a l'àmplia presència en les poblacions caçadores-
recol.lectores de les pràctiques de reciprocitat i de compartir aliments.
Addicionalment, es torna a un predomini de l'oferta sobre la demanda, més
coherent amb el nucli dur de l'ortodòxia neoliberal. Aquest domini es fa
visible a partir del valor, en termes de satisfacció en el consum, com a
estímul per explicar la despesa que un agent efectua per adquirir un bé. Així,
tot i que continuen emprant-se models a partir de l'anàlisi marginal per predir
la configuració del consum, ara l'èmfasi s'estableix en el valor o el rendiment
de les diferents estratègies possibles. Un exemple ens ho mostra Bird (1997).

Durant aquests darrers 15 o 20 anys s'ha vist una creixent presència
d'arguments provinents de l'ecologia i la biologia per explicar els patrons de
canvi en les conductes adaptatives individuals (Dunnell, 1989; Madsen i
Smitt, 1998; O'Brien et al, 1998). Així, sota la defensa d'un neodarwinisme,
diferents autors recorren a factors sovint genètics per explicar els paràmetres
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evolucionistes de la conducta, mantinguts per l'aptitud de les actuacions
humanes o la capacitat racional d'adaptació dels agents. Aquest recurs ha
permès establir en explicacions com la maximització de la transmissió de
l'herència (genètica) uns substituts de la noció del benefici capitalista en
contexts d'absència de circulació monetària i d'acabalament de béns.

La revisió dels components "econòmics" de les diferents classes de models
explicatius de la subsistència de les formacions caçadores-recol.lectores
facilita arguments per posicionar-s'hi al respecte. Així, les diferents propostes
ara poden ser avaluades no només en relació les explicacions substantives
concretes que propugnen, sinó també en la lògica que subjau en les
concatenacions causals en què s'emparen. Sovint, un element que dificulta la
discussió entorn les inferències efectuades des de l'Arqueologia és l'estat de
l'evidència sobre la que es generen els registres. Moltes vegades aquests
registres fragmentaris són concordants amb explicacions dissímils, fins i tot
antagòniques. La discussió i refutació dels elements teòrics que validen les
explicacions substantives, sobretot quan aquestes són resultat de
procediments deductius, és igualment un mecanisme de discussió científica i
que pot invalidar algunes argumentacions. Tal és el cas de l'ecologia
evolucionista, on les premisses que estableixen com a realitat històrica
mostren una carència general de suport empíric. En aquest context,
l'explicitació de les modelitzacions econòmiques que fonamenten les
operacionalitzacions empíriques efectuades de la racionalitat adaptativa dels
agents és un primer pas per afrontar aquesta discussió.

Un altre element d'interès que es desprèn de la revisió efectuada durant els
capítols 2 a 6 és la dissolució de la concepció funcionalista o integracionista de
l'Ésser Social, que en l'anàlisi de la cacera i recol.lecció es manifestava en les
propostes d'adaptació a l'entorn de l'ecologia cultural. Les successives
modificacions que s'han anat introduint a aquest discurs al llarg del seu
progressiu desenvolupament mostren el reconeixement implícit d'elements
que el materialisme històric atorga a la realitat social. Un primer d'aquests és
el dinamisme, en certa mesura ja present en les formulacions de Cohen
(1977) i les constatacions de que l'explotació dels recursos marins s'inicia en
un moment històric específic (per exemple, Osborn, 1977; Yesner, 1980). Ja
més explícitament, l'anàlisi microeconòmica del canvi en les conductes
econòmiques incorpora la contingència com a argument central. D'aquesta
forma, ara es presenta la realitat social com una sumatòria d'actuacions
conjunturals, tant variable com la sèrie de variables que defineixen el context
canviïn. Tot i que aquesta observació dista molt d'entendre la diacronia com
ho fa el materialisme històric, és un primer pas per reconèixer el canvi com
una dimensió inherent a la pròpia existència social. De forma paral.lela a
aquestes propostes es produeix la reformulació postmoderna de les ciències
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socials, que no he tractat en aquest treball. Alguns d'aquests trets esmentats
són compartits per aquesta darrera: particularització dels subjectes socials,
consideració de l'acció o dinamisme dels subjectes front l'estaticisme d'una
estructura integrada funcionalment, concepció de les relacions entre els agents
com contextuals, sovint centrades en la desigualtat, etc.

De la mateixa forma, el reconeixement progressivament més intens i explícit
del conflicte com a vertebrador de la vida social és un altre símptoma de
l'aproximació a alguns aspectes del materialisme històric. Fins i tot, pot
argumentar-se, en algunes aplicacions de l'evolucionisme ecològic i de l'acció
social, que aquesta confluència també es manifesta en la seva relació amb les
condicions o el context en què el subjecte social es garanteix la seva
existència. El tractament que s'atorga al conflicte, especialment en relació a la
definició dels subjectes socials, comporta, en canvi, un antagonisme absolut
amb el materialisme històric. Així, tant les explicacions des de l'acció social,
com l'arqueologia evolucionista i l'ecologia evolucionista, entenen el conflicte
entorn els mòbils i xocs d'agents individuals que operen en funció d'uns
determinats interessos o expectatives de benefici. Alhora s'accepta la
variabilitat de la seva conducta en funció de la seva capacitat de percebre
diferents situacions al curt termini com a contexts d'oportunitats específiques.
El conflicte, en conseqüència, s'estructura entorn les actuacions dels agents i,
en funció de la llibertat que es concedeixi a aquestes, serà més o menys
variable. En tot cas, el conflicte es presenta sempre com a interpersonal i
resultat de diferents actuacions econòmiques o posicions en relació un
determinat fenomen. D'aquesta manera, s'estableix una vinculació
relativament laxa dels diferents agents respecte les seves condicions objectives
i subjectives. Quan aquesta relació s'estableix, generalment s'efectua de forma
ad hoc, partint de l'anàlisi de l'actuació de l'agent  i correlacionant-la amb un
determinat context sota un lògica o racionalitat específica. No s'efectua mai el
procediment invers, a partir d'unes determinades situacions productives
entendre la configuració concreta dels diferents subjectes.

Malgrat el plantejament crític envers aquests plantejaments teòrics present,  en
diferents moments del text, en la meva opinió aquests representen successives
superacions i avenços respecte els discursos que els preexistien. L'ecologia
cultural suposa una clara superació de la història cultural en termes d'entendre
socialment les evidències arqueològiques de poblacions caçadores-
recol.lectores prehistòriques. És en aquest moment que, de forma definitiva,
l'explotació del litoral comença a adquirir interès per alguns/es
investigadors/es. Les seves revisions successives contribueixen a introduir la
possibilitat d'historiar les diferents situacions adaptatives al mateix temps que,
encara que erronis, incorporen mecanismes relativament socials per entendre
les diferents situacions econòmiques i els canvis que operen entre elles. A
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més, alguns aspectes de l'anàlisi que es proposa del consum presenten
elements interès, susceptibles de ser introduïts l'estudi de la vida social amb
les modificacions pertinents.

9.2.        La       producció       social      a     les    formacions       caçadores-recol.lectores       de
finals       del       Plistocé     i     inicis       de     l'Holocè.       Explotació        dels        recursos
marins     i      canvi      productiu.  

Havent sortit de la discussió precedent, hi ha dos arguments que al meu parer
validen el materialisme històric de cara a l'anàlisi de formacions socials
preindustrials. El primer és el fet que explicita la seva derivació d'una
perspectiva econòmica de la realitat social. Aquest punt, que sovint ha permès
qüestionar la seva aplicació en situacions precapitalistes, evita un dels dèficits
assenyalats per a les propostes precedents. En conseqüència, s'evita el perill
d'emprar una lògica oculta i no justificada per establir les diferents
explicacions substantives. El segon remet, precisament, a l'exposició
d'aquesta vinculació de les explicacions de la vida social en diferents períodes
històrics a l'anàlisi del fet econòmic, entenent-lo com una realitat productiva.
La derivació de les diferents representacions històriques així com de les
categories emprades en aquestes d'un sistema teòric amb un fort component
d'anàlisi teòrica permet un doble nivell de discussió científica. Per una banda,
si el procediment guarda uns mínims requisits metodològics, facilita la seva
refutació a través de l'empíria, en aquest cas arqueològica. Per l'altra, les
formulacions concretes són susceptibles de ser qüestionades des de
posicionaments generals doncs, en principi, es tendeix a explicitar els
fonaments teòrics en què s'emparen. La meva exposició dels capítols 7 i 8
pretén donar compliment a aquests requisits.

M'interessa, en aquesta darrera part del treball, remarcar alguns aspectes de la
formulació que he presentat essencialment en el capítol 7. No és el meu ànim
efectuar-ne una síntesi completa. Un dels punts és la relació entre la producció
i la reproducció. Més amunt he qualificat el primer terme a partir de l'aplicació
d'un treball per alterar la disposició de la matèria. El segon l'he presentat com
una reiteració d'un estat previ. Aquesta dualitat m'ha permès establir sota la
denominació de producció social les dues dimensions del mateix fenomen
que, alhora, s'exclouen dialècticament. D'aquesta manera, tota acció
productiva, de generar un valor, comporta la reproducció d'unes condicions
prèvies sota la forma de factors, treball previ objectivat, producte, etc.
Analíticament podem establir la producció de valor com un procés (T .... T)
amb l'origen en l'aplicació de valor sota la forma de força de treball i mitjans
de producció que resulta en un producte, amb un valor igual o superior a
l'invertit. Des de la perspectiva de la reiteració dels estadis, la producció social
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pot ser igualment conceptualitzada a partir de la circulació de valor (P .... P) en
el consum de diferents productes (força de treball i mitjans de producció) per
a l'obtenció d'uns altres productes amb un valor igual o superior al gastat. La
primera visió emfasitza la producció, la modificació de la matèria que deriva
en un nou valor. En definitiva, remet als processos de valorització  dels
objectes i subjectes socials. La segona esbossa els processos de desgast dels
productes, on la seva elaboració cobra sentit en el seu ús posterior com a
factors productius, on les seves propietats materials passen de la potència a
l'acte per restituir, de nou, el producte social. Es tracta aquí, dels processos de
desvalorització.

A la realitat concreta, producció i reproducció s'exclouen dialècticament com
dues cares d'una mateixa moneda. El punt a destacar, aquí, és que ambdues
dimensions constitueixen un mateix ent i, per tant, malgrat la seva contrarietat,
no poden ser presentades separadament. Així, la constant reproducció dels
cicles de producció conforma la vida social. He justificat la denominació de la
dialèctica producció/reproducció com a producció social a partir de la
consideració de la primacia dels elements vius del procés, com és el treball i la
transformació de la matèria. En altres paraules, per a l'existència d'un procés
reproductiu calen una sèrie de transformacions que permetin una reiteració
d'unes condicions prèvies que, en realitat, ja no són les mateixes. Per altra
banda, s'atorga així una major centralitat al canvi com un element inherent al
moviment dialèctic.

Aquesta reflexió a primera vista podria semblar un exercici de metafísica
totalment intranscendent per a la problemàtica que m'ocupa. No obstant, ha
estat formulada amb l'objectiu d'establir un seguit de solucions a una sèrie de
punts de l'anàlisi. En destaco dos: la introducció del consum com a instància
de la producció social i la reproducció biològica. Des d'una perspectiva de la
producció (P .... P), una sèrie de productes cedeixen valor en concretar el seu
valor d'ús específic en una activitat. Els mitjans de treball són consumits en
una determinada activitat, al final de la qual en resultaran altres productes. A la
llarga, aquests mitjans de treball hauran cedit el seu valor enterament, hauran
deixat d'existir com a tals i l'hauran transmès a una sèrie de productes
resultants dels diferents cicles en els què han intervingut. Si es focalitza
l'atenció en el consum subjectiu, el fenomen és similar. Durant un interval
més o menys llarg de temps, un mitjà de vida (per exemple un aliment o una
peça d'abric) és consumit per una persona a qui transmet el seu valor. Com a
subjecte social, aquesta persona s'insereix en altres processos productius, amb
un valor específic provenint dels mitjans de vida que requereix per existir
socialment durant un temps determinat. Tanmateix, en un cicle "típic" de
producció, la força de treball també és consumida, desvaloritzada, en aplicar
treball i activar uns mitjans de producció per a l'elaboració d'uns determinats
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béns. En definitiva, el consum de productes és un segment dels processos
productius. En conseqüència, el consum que les persones realitzen és un
engranatge més del cicle de transmissió social del valor, ja sigui renovant el
desgast patit com a força de treball o en el procés de formació com a futura
força de treball. La forma que aquesta revalorització prengui és central per
entendre les dinàmiques de la productivitat d'un conjunt social específic.

La reproducció de la força de treball és, alhora, un fenomen productiu i pot
ser analitzat com a tal. Així, un segment d'aquesta reproducció es duu a terme
mitjançant el consum de mitjans de vida que una persona realitza per pal.liar
el desgast patit en la jornada laboral. La recepció del valor de determinats
productes permet reproduir el seu valor d'ús com a força de treball, és a dir,
la seva capacitat per activar treball. Des d'una perspectiva "macroeconòmica",
focalitzada en el llarg termini, l'Ésser Social es val de la capacitat biològica de
les persones per a reproduir per perpetuar en el temps la producció social. Si
s'entenen les activitats associades a la procreació, a la cura dels infants, a la
seva educació i formació social com a treball, aleshores quan aquestes
persones s'insereixen a la producció social com a força de treball contenen en
si mateixes valor que han anat acumulant durant els anys que ha durat tot el
procés. Aquest punt és important en l'anàlisi de la producció des de la
perspectiva del valor-treball. Si es considera que la força de treball, amb un
valor específic, és el factor que activa els processos productius, la comprensió
de la seva valorització és un element cabdal per entendre la mateixa vida
social. Resumint, la reproducció diària de la força de treball remet a processos
(P .... P) de consum de productes per valoritzar-ne un altre (a ella mateixa).
La reproducció a llarg termini de la força de treball, és a dir, la producció de
nova força de treball, configura un procés (T .... T) en el qual s'efectua una
despesa de factors per obtenir un objecte amb una quantitat de treball. Aquest
cicle és essencial per entendre, sobre el llarg termini, l'existència de la vida
social. Altrament, en una elevada part de les formacions socials precapitalistes
aquest procés productiu comporta la reserves de valor per períodes molt
superiors als que impliquen la resta d'activitats productives que es duen a
terme. Provablement per aquesta raó, així com per la magnitud del valor
temporalment enretirat de l'esfera social, en molts contextes etnogràfics les
pràctiques socials que hi tenen a veure són tant centrals socialment.

Justificades les premisses en què es fonamenta l'anàlisi emprés, la revisió de
la producció de mitjans de vida en algunes formacions caçadores-
recol.lectores aporta elements altament interessants. He centrat l'atenció en tres
àmbits productius: la producció d'aliments a través de l'explotació d'objectes
de treball (no domesticats), la producció de mitjans de producció (instruments
i mitjans de treball) i el consum d'aliments (la culminació de la producció
alimentària des d'una perspectiva P ... P). En treballar en tots els casos sobre
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situacions simulades, he establert de forma relativament arbitrària variables
tals com el temps de treball que, de fet, incideix directament sobre la
productivitat. He volgut aïllar, sobretot, les diferents maneres en com es
concreta en el temps i materialment el valor dels respectius productes després
d'una sèrie de processos de treball. Finalment, he centrat l'atenció en com
aquestes diferents formes que pren la producció de valors incideix tant en
l'escala del propi procés, per exemple, en la massa de producte com, via el
consum objectiu i subjectiu, en l'escala en què aquest procés pot reproduir.
L'objectiu d'aquesta activitat ha estat poder establir analíticament diferències
significatives en les formes que adquireix la producció social en diferents
"tipus" de formacions socials caçadores-recol.lectores, per una banda les
"paleolítiques superior/paleoínidies" i per l'altre les "mesolítiques/arcaiques".
D'aquesta manera, pretenc situar l'explotació intensiva d'objectes de treball del
litoral i marins en termes d'una transformació àmplia en el conjunt de la
producció social. Segons tots els indicis, aquest fenomen coincideix amb la
diversificació general de la producció d'aliments, no només cap a mol.luscs i
ictiofauna sinó també envers vegetals, aus i petits mamífers. Anant encara
més enllà, aquestes transformacions es manifesten també en la producció de
mitjans de producció i en els patrons demogràfics amb l'inici o l'increment de
certes dinàmiques d'expansió poblacional.

Breument, les variables i situacions productives aïllades que permeten tipificar
les diferents dinàmiques productives en un segment de les formacions
caçadores-recol.lectores són:

a.         En       relació       la       configuració        dels        objectes        de     treball       en       la        producció
d'aliments:
• L'explotació dels objectes de treball provinents d'un conjunt més ampli de

recursos socials és, en si mateixa, una funció productiva més que una
condició medioambiental i, en conseqüència, analitzable socialment.

• L'anàlisi d'aquesta explotació generalment es focalitza en la despesa de
factors (força de treball i mitjans de producció) implicada. Un aspecte que
cal contemplar, a més de la magnitud de la despesa i característiques
tècniques dels processos de treball implicats, és l'estructura, ritmes i forma
que pren aquesta transmissió de valor. Aquesta incideix directament a
l'evolució de la productivitat en el temps, per tant pot afectar el sorgiment i
la forma de l'aparició de rendiments decreixents, i el volum de la plusvàlua
donada una quota de plusvàlua (o productivitat).

• Distingint o tipificant dues situacions productives, una en base fauna de
tamany relativament gran que es captura individualment i en cicles de varis
dies i una altra en mol.luscs que reflueixen diàriament en un gran nombre
d'unitats de producte, es pot establir que:
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⇒ L'explotació i apropiació diària de fauna petita requereix d'una menor
acumulació de treball pretèrit per activar el procés. Aquest fet comporta
que, sobre un interval de temps donat, suposi un menor esforç d'inversió
per obtenir una mateixa quantitat de valor.

⇒ Si cada cicle productiu opera amb una determinada quota de plusvàlua,
l'existència de cicles curts associada a l'explotació de mol.luscs i vegetals
redimensiona la possibilitat d'una reproducció ampliada del procés per
sobre l'associada a cicles llargs. Aquestes possibilitats de creixement de
la producció són coherents amb un augment de la força de treball en el
Mesolític/Arcaic.

⇒ Els cicles establerts sobre productes que reflueixen en múltiples unitats
diàriament responen de forma més uniforme i estable a descensos en la
productivitat. Per tant, el seu consum al llarg del temps pot apropar-se
més, de forma sostinguda, a un nivell mitjà d'output. En les produccions
en base fauna gran i cicles llargs, aquestes oscil.lacions esdevenen més
catastròfiques i obliguen a nivells inferiors de consum per un mateix
nivell mig de producció (en absència d'activitats addicionals, com el
sharing).

⇒ Aquestes diferències incideixen en la possible estructuració de la relació
entre les unitats de consum i les unitats d'apropiació, és a dir, en la
magnitud de població no activa laboralment.

b.       En     relació     la      producció   de        mitjans      de      producció.
• De cara al caràcter dels cicles productius, a la seva escala i a l'evolució que

n'experimenta la productivitat en augmentar o disminuir la massa de
producte, és determinant la forma com transmeten el seu valor els mitjans
de producció (mitjans i instruments de treball). La dificultat per diferenciar,
arqueològicament, de forma fiable els mitjans de treball i instruments de
treball m'ha portat a reagrupar-los en dues categories diferents de les
anteriors però igualment fonamentades en la dimensió temps de circulació:
mitjans de treball fixes i mitjans de treball circulants.

• Una producció (en termes T .... T) en base mitjans de treball fixes,
mobilitza una major quantitat de treball que la duta a terme en base mitjans
de treball circulants. Com a conseqüència, en la primera l'output, al llindar
de màxima productivitat, es situa a nivells superiors que en la segona. Si
s'exploten objectes de treball subjectes a un sorgiment relativament ràpid de
rendiments decreixents, en els mitjans de producció suposa:
⇒ Les produccions que fonamentalment empren mitjans de treball

circulants reben directament els efectes d'una disminució de rendiments
associada a l'enrariment dels animals objecte de cacera. El nivell d'output
mínim representa la situació de major productivitat.

⇒ Les produccions amb un ús de mitjans de producció bàsicament
conformats per mitjans de treball fixes reben de forma mediatitzada els
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efectes dels rendiments decreixents per la rarificació de la cacera. La
capacitat de mobilitzar treball per part d'aquests mitjans de treball fixes
mitiga aquests efectes. En aquest cas, el llindar de major productivitat es
situa a nivells majors de massa de producte, pels quals la rarificació de
les preses ja ha comportat un increment del temps necessari per a cada
captura.

• La major mobilització de força de treball per part de mitjans de treball fixes
possibilita, alhora, una major plusvàlua absoluta, que permet l'establiment
de fons de valor elevats ja sigui per a una major producció de força de
treball o altres usos.

c.       En     relació     la     forma      que      pren      el     consum     d'aliments.
• La reciprocitat i les formes de repartir i compartir aliments són una

manifestació concreta del consum i, com a tals, una instància de la
producció social. La seva presència, i la modalitat que aquesta prengui,
incideix en el valor de la força de treball.

• La reciprocitat o sharing com a forma per reduir el risc de fallida o
interrupció de cicles llargs de producció alimentària en base productes que
reflueixen com a valor de forma no divisible, suposa:
⇒ La socialització de la plusvàlua més enllà de la unitat de consum subjecte

de processos productius particulars.
⇒ L'extensió de l'escala en què opera la reproducció dels cicles productius.

Ara, la plusvàlua generada per un procés particular és consumida com a
mitjans de vida d'una altra unitat de consum. En l'absència d'aquestes
pràctiques, el nivell de consum es situa a un nivell que suposa
desaprofitar una part gran del producte generat en un segment
considerable dels cicles productius. Aquesta variable, que no reverteix en
una reducció de valor de la producció, si que comporta una disminució
del seu valor d'ús, de la part de la seva massa que es concreta, que
esdevé realitat social.

• L'existència de pràctiques de reciprocitat o sharing fonamenta un increment
de l'escala de la producció d'aliments en base animals de tamany gran/mig i
que generen valors que reflueixen puntualment. Permet, gràcies a la
socialització de la plusvàlua, situar el nivell del consum molt més a prop
del llindar mitjà d'output. Així, en relació l'absència d'aquestes pràctiques
entre unitats de consum, un mateix nivell d'explotació de l'objecte de treball
permet mantenir una major quantitat de població.

• Una possibilitat alternativa per pal.liar els efectes de les oscil.lacions en
l'output és l'emmagatzematge. Ara bé, en relació la reciprocitat o sharing
suposa les següents diferències:
⇒ No situa, necessàriament, la reproducció del cicle a una escala superior a

la de la unitat de consum individual, doncs no comporta una socialització
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de la plusvàlua. En aquest cas el què es realitza és aplicar sistemes per
diferir el consum del producte, però aquest no circula socialment.

⇒ En suposar la concreció de valor d'ús de tota o gran part de la plusvàlua,
també permet majors nivells de consum de l'output. No obstant, en
relació la reciprocitat o el  sharing, suposa una major explotació de la
força de treball (per exemple allargant o intensificant la jornada laboral) o
un increment del valor de la producció en incorporar més força de treball
per efectuar els processos de treball addicionals associats a la
conservació.

La primera conclusió que cal extreure d'aquests enunciats és que les
poblacions caçadores-recol.lectores no poden considerar-se, quant a realitat
social, com una entitat única. Els indicadors establerts justifiquen afirmar que,
sota règims de cacera i recol.lecció, les realitats productives que existeixen són
vàries i diverses. En aquest sentit, per exemple, sota la combinació d'una
explotació alimentària envers mamífers amb cicles productius llargs, una
utilització de mitjans de producció que són amortitzats en espais breus de
temps, o sigui, mitjans de treball circulants, i unitats de consum grans amb
una possible menor incidència d'una circulació tipus sharing, la tesis de la
Contradicció Principal reflecteix el provable comportament de la producció
social. En un context com aquest, la producció d'aliments és altament
susceptible a les oscil.lacions degudes a variacions en l'èxit de les captures
d'animals, fruit tant de factors mediambientals com de la incidència antròpica
directa i indirecta sobre l'objecte de treball. Quan aquestes oscil.lacions es
donen, el volum de la producció alimentària pot experimentar descensos
marcats de resultes de la seva marcada orientació vers objectes de treball que
reflueixen com a valor de cop en intervals llargs de temps. La relativa
extensió temporal dels cicles junt amb la propensió a no fer efectiu tot el valor
d'ús produït, reverteix en una reduïda capacitat de consumir productivament
la plusvàlua i, per tant, generar dinàmiques d'expansió de la producció. En
aquest sentit, la possible existència d'unitats de consum relativament grans no
ofereix un mecanisme per contrarestar aquesta tendència. Paral.lelament, la
configuració dels mitjans de producció a partir d'artefactes amb cicles de vida
relativament curts limita la capacitat de frenar la incidència dels rendiments
decreixents associats a la rarificació de l'objecte de treball.

En una situació com la descrita, els patrons de la producció es poden
caracteritzar per: un ús poc intensiu de la força de treball, la participació de
poca quantitat de força de treball en les produccions de mitjans de vida, baixos
nivells d'output amb la màxima productivitat a llindars mínims de pressió
sobre els objectes de treball i una incidència possiblement reduïda de la
circulació d'aliments entre unitats de consum. La discussió d'aquests aspecte
l'he ofert amb més detall en els capítols 7 i 8. No obstant, cal remarcar que
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sota aquesta configuració de l'Ésser Social, l'augment de la producció és
contradictori amb la seva productivitat, factor que limita a la llarga la seva
capacitat per oferir els mitjans de vida necessaris per a la reproducció de la
força de treball. Una altra manera d'expressar aquesta relació és entenent que
l'augment de la força de treball, i per tant de la necessitat de consum de
mitjans de vida, generaria un creixement de la producció sotmesa des del
principi, al règim de rendiments decreixents imposat per la creixent pressió
sobre i rarificació dels objectes de treball. Aquest fet limitaria o faria inviable
que aquest increment de l'output satisfés la demanda existent de consum. En
definitiva, sota aquests paràmetres de l'anàlisi, la situació descrita és
plenament coincident amb les propostes d' Estévez i Vila (1998) i Estévez et
al. (1998), on la Contradicció Principal articula en gran mesura la vida social
en determinades formacions caçadores-recol.lectores. Tal és el cas, pels
indicadors arqueològics de que actualment es disposen, de la norma en el
Paleolític superior a gran part d'Europa i del Paleoindi a Amèrica del Nord.

En canvi, a partir del final del Plistocé i, de forma més marcada, a mesura que
ens endinsem a l'Holocè, els registres arqueològics ens presenten un
panorama substancialment diferent. Els objectes de treball de la producció
alimentària esdevenen cada cop més diversos i, el què és més important,
canvia la configuració del cicle productiu associat a una bona part d'ells. Així,
es comencen a articular produccions alimentàries a partir d'objectes que són
apropiats en menors espais de temps i, sovint, en grans quantitats cada dia.
Paradigmàtica d'aquesta darrera situació és l'explotació de mol.luscs tant
marins com de terra i d'una bona part de les activitats de pesca. Per una altra
banda, hi ha més indicis de la utilització de mitjans de treball fixes. Alhora, en
alguns casos, per primera vegada apareixen evidències arqueològiques de
l'existència de mitjans de producció amb durades de mesos o anys. La
combinació d'aquests dos fets suposa una possibilitat d'expansió de les
masses de producte. Primerament com a resultat de la major estabilitat, quan
a consum que possibiliten, de les noves produccions alimentàries. En segon
lloc, en permetre un major aprofitament de la plusvàlua generada en elles, en
cas que n'hi hagués, possibiliten un relatiu creixement de la producció. Aquest
augment hauria estat relativament viable en explotar-se espècies animals amb
majors capacitats de reproducció i, per tant, de resposta a les pressions
antròpiques. En tercer lloc, l'existència de mitjans de treball fixes és coherent
amb una major mobilització de força de treball i amb l'establiment dels nivells
de major productivitat en escales majors de producció. D'aquesta manera, es
difereix la incidència social dels rendiments decreixents fet que permet
mantenir una major ràtio d'extracció de determinats objectes de treball.
L'existència del sharing, ocasionalment contrastada arqueològicament, junt a
una tendència a la disminució de les unitats de consum, suggereixen l'ús
d'aquesta possibilitat en el consum de determinats productes animals. De ser



Conclusions: els canvis productius a les formacions socials caçadores-recol.lectores.488

certa aquesta suposició, reforçaria la resta d'indicis que apunten a una
expansió productiva en termes de volum de mitjans de vida produïts.

La situació productiva plantejada en el darrer paràgraf mostra una sèrie de
formacions socials amb unes realitats socials, en termes de producció,
marcadament diferents de les assenyalades sota la denominació de Paleolític
superior/Mesolític. La tesi que he presentat al final del capítol 8 parteix de la
dissolució de les condicions anteriors en un context en què encara segueix
fonamentant-se la producció d'aliments en objectes de treball no domesticats.
Les noves produccions alimentàries, i la forma en què es duen a terme amb
una composició qualitativament diferent dels mitjans de producció,
comporten un relatiu estímul per a un increment de l'output generat. Aquest
punt és contradictori amb la situació esbossada per les poblacions del
Paleolític superior on tot augment de la producció suposa una baixada del
rendiment. En canvi, ara, els mitjans de treball fixes medien en l'aparició dels
rendiments decreixents de l'objecte de treball i situen els màxims de
productivitat a nivells d'extracció superiors. Aquest fet, combinat amb les
produccions alimentàries que incorporen nous objectes de treball i una
possible reorganització de les unitats de consum, redimensiona encara més
aquest potencial d'increment. Queda per determinar si, sota aquesta realitat,
s'estimula un augment de la força de treball o si, per contra, és aquest qui
promou els canvis en les produccions de mitjans de vida. En termes analítics
ambdues possibilitats són factibles. Per la meva banda, he exposat a mode
d'hipòtesi una seqüència del canvi motivat per les contradiccions en
l'extensificació de les caceres especialitzades del període precedent.

No he volgut entrar, intencionalment, en una discussió entorn si les
formacions paleolítiques i mesolítiques poden o no adscriure's a un mateix
mode de producció. Per començar, opino que en nombroses ocasions s'han
dut a terme polèmiques sobre com es qualifiquen diferents realitats concretes
en relació uns modes de producció definits normativament. D'altra banda, la
formulació de la Teoria de la contradicció principal ofereix un marc
interessant per desenvolupar propostes concretes per entendre les diferents
realitats productives. Aquest treball en vol ser un exemple. En principi,
aquesta proposta ofereix ja uns criteris explícits per qualificar, en termes de
mode de producció, diferents realitats paleolítiques i mesolítiques europees.
Ara bé, primer ens cal desenvolupar els instruments d'anàlisi per traslladar
aquests paràmetres a l'empíria. Aquest treball ha estat un primer pas en
aquesta direcció. De manera preliminar ha permès desenvolupar una sèrie de
tesis en relació algunes produccions caçadores-recol.lectores que, amb el
temps, caldrà contrastar arqueològicament amb més exhaustivitat. Per tant,
penso que afrontar a partir d'aquests elements aquesta discussió comportaria
avançar-me als fets i emprende-la amb pocs elements que permetessin validar
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metodològicament les conclusions. No obstant, sí que entenc que les dues
situacions mostrades mostren una dualitat de realitats socials que,
provablement, no poden avaluar-se només en termes de diferències de grau.

La revisió d'aquestes modelitzacions en àmbits històrics concrets ha donat,
preliminarment, suport empíric a la successió i caracterització de les
situacions productives postulades. Val a dir que aquesta aproximació ha estat
limitada i, en realitat, no supleix la contrastació necessària de la proposta
efectuada. El factors que han limitat aquesta tasca són varis. Per una banda, la
seva extensió sobrepassa per molt les dimensions que volia atorgar al present
treball i, de fet, no és una tasca que pugui ser empresa individualment. Per
l'altra, els registres arqueològics publicats no han estat formulats amb la
intenció de respondre les qüestions que, en aquesta revisió i donades les
premisses que volien avaluar-se, era necessari resoldre. Aquest tema ha estat
abordat en més extensió al final del capítol 9, on he remarcat alguns punts del
tractament de l'empíria que en dificulten la seva utilització en l'anàlisi de la
producció. Com ja he remarcat, alguns provablement tinguin una difícil
resolució, com per exemple l'establiment dels processos de desvalorització
d'un segment important dels mitjans de producció. Aquest fet és cabdal en
limitar l'establiment dels mitjans de treball i els instruments de treball
com a categories arqueològiques.

En canvi, alguns dels dèficits detectats són de fàcil resolució. Un d'ells,
general però no per això menys important, és la manca d'establiment d'un
referent arqueològic inequívoc pel terme "conquiller". Així, per exemple, en
funció dels autors/es, una determinada presència de fragments de valves en la
matriu sedimentària ja justifica l'assignació d'aquesta denominació pel paquet
estratigràfic en qüestió. En canvi, per d'altres simplement es tractaria d'un
sediment amb abundants fragments de conquilles. Una solució alternativa és
qualificar els conquillers a partir de que el seu component principal siguin les
restes malacològiques. No obstant, queda sense clarificar quin és el llindar de
"principal" i sobre quina mesura (volum, pes, etc.) s'aplica aquest criteri. En
la caracterització dels conquillers que hem mostrejat a la Costa Atlàntica de
Nicaragua (Gassiot et al., 1999b) hem aplicat criteris qualitatius per establir
una relació entre el pes dels seus diferents components i el volum de la
mostra i un recompte del NMI per calcular, aproximadament, la quantitat de
producció alimentària que representen les restes malacològiques1. Igualment,
la infrarepresentació d'algunes parts de l'evidència faunística (com la
ictiofauna) i provablement arqueobotànica dificulta també l'establiment de
representacions fiables de la totalitat de la producció d'aliments. Dificultats

                                                
1 Per una discussió paral.lela en aquest sentit, veure Classen (2000), Glassow (2000), Mason et al. (1998),
Orquera i Piana (1992) i Orquera i Piana (1999: 52).
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afegides provenen del fet que, generalment, els conquillers s'han tractat en
relació el valor d'ús que sumen els seus diferents components, per exemple
en termes de potencial nutritiu. En canvi, s'han desenvolupat molt poc els
mecanismes per avaluar les diferents produccions que hi són objectivades en
termes de valor.

Deixant de banda aquests problemes, la revisió duta a terme als registres de la
franja cantàbrica entre el 18.300 i 4.200 calANE i al litoral pacífic d'Estats
Units i Canadà a partir del 10.000/9.000 calANE i fins l'època històrica m'ha
servit per il.lustrar en termes concrets la tesi defensada. L'explicació dels
registres en els paràmetres justificats prèviament m'ha permès aïllar diferents
aspectes que configuren el canvi productiu esbossat. Els esmento breument:
• A ambdós casos s'evidencia un trànsit de pràctiques de cacera

especialitzades en un o pocs tàxons, generalment mamífers artiodàctils de
més de 100 Kg de pes a una progressiva major presència d'objectes de
treball de menor valor d'ús, presumiblement un valor també molt inferior i
que poden ser obtinguts en quantitats grans durant una jornada laboral. En
termes de l'explotació del litoral, aquesta tendència repercuteix en l'aparició
dels conquillers en un moment històric específic, en què aquest procés ja
s'ha activat. L'explotació de mamífers continua al llarg de la seqüència però
es mostra una tendència a una progressiva disminució de la seva presència
relativa en els conjunts arqueofaunítics.

• Com a mínim a la costa cantàbrica, aquest procés és paral.lel a un
progressiu major aprofitament dels objectes de treball capturats, que
comportaria un major consum de parts anatòmiques anteriorment menys
presents a l'evidència. Aquest fet és coherent amb un funcionament
productiu on s'apuri més una disminució de la productivitat de la força de
treball, per rarificació de la cacera, major aprofitament de les preses o
ambdues possibilitats alhora.

• L'exemple nord-americà mostra, sense possibilitat de dubtes, la
progressiva presència de mitjans de treball de llarga durada que, en algunes
ocasions, representen elevades magnituds de valor. D'altra banda, una
gamma de mitjans de treball substitueix a artefactes emprats anteriorment
per a la mateixa funció, però amb presumibles períodes d'utilitat inferiors.
Per la cornisa cantàbrica hi ha indicis que deixen entreveure l'existència
també de mitjans de treball amb períodes d'amortització més llargs i
complexes, tot i que aquest punt no és, encara, conclusiu.

• Paral.lel a aquest canvi, hi ha una clara i marcada reducció de valor
d'aquells instruments i mitjans de treball utilitzables durant extensions molt
reduïdes de temps, en ocasions inferiors a un cicle productiu. Així ho
mostren tant els canvis en les indústries postmagdalenianes com l'evolució
de la talla després del Paleoindi. Aquesta tendència complementa l'altra i
redimensiona la capacitat dels mitjans de producció de transcendir la
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immediatesa com a elements de transmissió de valor en la producció.
Ambdues transformacions validen, en els termes de l'anàlisi proposada,
l'aparició d'elements socials mediatitzadors del descens de la productivitat
de la força de treball en la cacera per rarificació dels objectes de treball i
justifiquen una major escala de producte.

• Les evidències del sharing o la reciprocitat són molt tènues degut a l'estat
general dels registres i a les característiques de l'evidència. Altres elements
que s'entreveuen és un possible increment demogràfic, molt marcat a
algunes zones de Califòrnia i la Costa Nord-Oest i una tendència general a
la reducció de la mobilitat. Paral.lels a aquests indicadors alguns autors han
constatat, com a mínim a la cornisa cantàbrica, una disminució de l'extensió
de les superfícies d'ocupació, possible símptoma d'una reducció del tamany
de les unitats de consum. Tots aquests trets són coherents amb la
caracterització efectuada de les formacions socials
"mesolítiques/arcaiques".

Com és d'esperar, resten encara molt punts tant explicar, que no només
afecten a un aprofundiment de la contrastació empírica de la tesis presentada.
En aquest treball no s'han abordat, o si s'ha fet ha estat de forma superficial i
limitada, els processos que històricament han portat fins a les formacions
caçadores-recol.lectores del Paleolític superior/Paleoindi, ni tampoc l'anàlisi de
la fase més avançada en el temps de les "mesolítiques", en algunes ocasions
en trànsit a produccions agrícoles i ramaderes. Tampoc he dedicat atenció a
explicar les relacions de desigualtat que sorgeixen en algunes formacions
caçadores-recol.lectores de les zones revisades. Soc conscient d'aquestes
limitacions. Per sort, però, la recerca arqueològica és una tasca d'equip més
enllà dels processos individuals de coneixement. Així, una part dels buits que
evidencien algunes propostes aquí presentades seran resolts per les recerques
en curs per part de companys i companyes. D'altres, simplement, seran
objecte de modificacions, refutacions i desenvolupament en la sempre
productiva discussió científica. No obstant, espero haver presentar elements
per a l'anàlisi, la comprensió d'alguns fenòmens socials i realitats
arqueològiques i, sobretot, per promoure nous horitzons en el debat entorn la
cacera i la recol.lecció.
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10.          BREU          LLISTAT          D'ALGUNES         DE         LES          CATEGORIES        I
CONCEPTES       EMPRADES       EN       AQUEST       TREBALL.  

Adaptació
⇒ La categoria adaptació és tant extensament emprada en Arqueologia com

escassament definida de manera explícita. El seu sentit remet a l'adequació de
la subsistència d'una població a unes determinades condicions o pressions
externes, fonamentalment ecològiques (determinació de l'oferta) o
demogràfiques (determinació de la demanda). El seu ús tendeix a preassumir
una concepció sistèmica de la realitat social, com a mínim de la subsistència.
L'adaptació és l'expressió de l'òptim paretià en aquest sistema: una adaptació
completa és aquella en la qual cap variable del sistema pot incrementar sense
provocar un empitjorament en la situació d'alguna o algunes de les altres.

Consum / consum productiu / consum individual / consum subjectiu /
consum objectiu
⇒ En la teoria econòmica neoliberal el consum és la finalitat dels diferents

agents econòmics, que accepten efectuar una despesa de factors per tal
d'accedir a uns béns amb un valor determinat. En el consum l'agent accedeix
a la utilitat dels béns i, en conseqüència, satisfà una part de les seves
necessitats. En absència de limitacions, el consum tendeix sempre a créixer.

⇒ Per Marx (1986b: 56) el consum productiu és el que s'efectua en la
producció de força de treball i mitjans de producció i és una condició de la
reproducció del cicle productiu del capital social. El consum individual
remet al subjecte social específic. El consum de mitjans de vida per part de la
classe obrera és productiu, en ser una condició del consum productiu de força
de treball per part del capital. El consum individual de la burgesia és
improductiu quan suposa una pèrdua de valor social.

⇒ Entenc per consum objectiu aquell que efectua la força de treball a través del
treball i que dóna com a producte objectes diferents del consumidor/a. Entra
en aquesta categoria el consum d'un mitjà de producció. Per consum
subjectiu remeto al consum de mitjans de vida que efectua la força de treball
i que dóna com a producte la mateixa força de treball reproduïda o renovada.
Paradigmàtic d’aquest segon ho és el consum alimentari per part de la força
de treball. Ambdós formen part dels processos productius. La denominació
aquí designada pot ser susceptible de modificacions a fi d'evitar les
connotacions del terme "subjectiu". Tal i com s'empra en aquest context, el
consum "subjectiu" és una realitat social que, com a transmissió de valor,
reverteix al subjecte del procés de treball que implica. No pot ser entès com
una categoria referent a l'individu.
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Cost / cost d'oportunitat
⇒ Per l'economia liberal, la noció de cost remet a la despesa de factors

productius associada a l'obtenció d'un determinat bé o servei. El cost, com a
despesa, es distingeix del valor com a utilitat o satisfacció aportada pel bé. En
una economia de mercat, s'assumeix que el cost equival al preu de compra
dels factors gastats. El preu del producte generat sota un determinat cost
s'estableix sobre la despesa efectuada i la taxa mitjana de benefici del capital.
D'altra banda, el cost incideix en tota transacció o producció en restringir la
despesa que l'agent pot efectuar, en operar sempre sota un llindar de restricció
pressupostària. Les anàlisis en l'arqueologia liberal que dediquen atenció a la
producció dels ítems que es consumeixen, empren el cost com a variable
central.

⇒ El cost d'oportunitat designa, en l'economia liberal, la remuneració que
s'obtindria en la més rendible de les inversions alternatives a l'actual d'una
sèrie de factors econòmics. Expressat en altres paraules, remet a "allò que es
deixa de guanyar en invertir en una determinada direcció". Implícitament,
l'Optimal Foraging Theory empra aquest concepte en predir que el consum
tendeix a orientar-se envers aquelles alternatives que suposen un major cost
d'oportunitat. Aquestes són els recursos d'elevat rang, la no utilització dels
quals suposa la pèrdua d'una elevada massa d'utilitat.

Economia neoclàssica o neoliberal
⇒ El terme economia neoclàssica designa la reformulació de la teoria

econòmica efectuada a la dècada del 1870s. També se la denomina com
economia marginalista pel seu ús de l'anàlisi marginal de les variables,  que
dóna lloc en el que s'anomena "marginalisme", "utilitarisme" o
"funcionalisme". Es distingeix de l'economia liberal de finals del s. XVII i
primera meitat del s. XIX per una reorientació de la perspectiva envers els
agents individuals i situacions particulars de curt termini, l'ús d'una noció
subjectiva del valor fonamentada en la utilitat, una defensa del lliurecanvi en
mercats desregularitzats i de la capacitat de l'oferta econòmica d'estimular el
consum.

Equilibri (com a condició econòmica) / equilibri walrasià
⇒ Implícita o explícitament l'economia liberal generalment ha partit de la

premissa de la tendència natural a dels mercat a l'equilibri. La teoria general
de l'equilibri econòmic la va formular els 1870s l'economista francés L.
Walras, considerant la tendència natural a un equilibri entre oferta i demanda
a partir de la visió dels agents com a informats, autointeressats i racionals.
Una dimensió d'aquest equilibri és la Llei de Walras. Implícitament, la
majoria de significats atorgats al terme adaptació responen, implícitament, a
aquesta noció d'òptim.
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Factors (de la producció)
⇒ L'economia liberal contempla, com a factors de la producció la terra, el

treball i el capital. El pagament del primer origina la renta, el del segon el
salari i, finalment, el benefici és la retribució del capital.  

⇒ La configuració dels factors en la teoria marxista és substancialment
diferent. Segons aquesta, són factors de la producció l'objecte de treball, els
mitjans de la producció i la força de treball, i com a resultat de la seva
existència social en sorgeix un producte determinat (Risch, 1995).

Força de treball
⇒ La força de treball remet les dones i homes i es caracteritza per ser el suport

físic del treball actiu. És l'únic factor de la producció que pot aplicar treball
actiu en el procés productiu i és necessària per activar tot el procés. Una altra
característica de la força de treball és que el seu valor d'ús té un valor superior
al d'ella mateixa. Això és resultat de la seva capacitat de crear plusvàlua,
desconeguda a la resta dels factors productius. La distinció entre treball i
força de treball és un dels desenvolupaments que aporta la teoria econòmica
marxista respecte els autors anglesos A. Smith i D. Ricardo.

Instruments de treball
⇒ Per instruments de treball entenc aquells mitjans de producció que actuen

com intermediaris entre el treball actiu i l'objecte treballat i, en fer-ho,
transmeten tot el seu valor en un únic procés productiu, generalment a través
de només un procés de treball. El seu caràcter com a tal prové de la forma en
què són emprats, per una banda, i del seu propi valor d’ús. El valor d’ús
d’una eina és una conseqüència de la seva materialitat, provenint de la
naturalesa química del seu suport físic i, si ha estat formatitzada, de les
característiques tècniques de la seva producció. En termes molt generals,
formen aquesta categoria aquells objectes lítics que han estat fruit d’una
formatització senzilla i ràpida i que no mostren indicis de renovació.
Actualment és difícil establir-la com a categoria arqueològica.

Llei de Walras
⇒ La Llei de Walras és la formulació de l'equilibri macroeconòmic segons el

qual, per qualsevol vector de preus, el valor de la demanda neta agregada es
sempre igual a zero. És a dir, l'excés de demanda en el mercat dels béns de
més valor es compensa per demandes inferiors en els béns menys desitjats
(Villar, 1999: 71-72). Un altre enunciat que es desprèn de la Llei de Walras
és l'equilibri entre producte nacional i renta nacional. En arqueologia, he
defensat la correlació d'aquestes premisses amb l'"Optimal Foraging Theory"
i la "hipòtesis del malbaratament".
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Macroeconomia
⇒ La macroeconomia és la branca de l'anàlisi econòmica que s'ocupa dels

sistemes econòmics en la seva globalitat (per exemple, la comptabilitat
nacional, etc.). Els economistes clàssics anglesos (fonamentalment A. Smith
i D. Ricardo) mantenen una perspectiva essencialment macroeconòmica en
les seves anàlisis. En canvi, la teoria econòmica neoclàssica revisa aquest
tipus d'enfocament cap a èmfasis per unitats més particularitzades o
"elementals".

Marginal
⇒ A partir de la revisió neoclàssica de l'economia liberal, s'empra l'anàlisi

marginal per establir el comportament microeconòmic dels agents
individualitzats com a venedors i compradors de factors. S'estableix així una
anàlisi del comportament de les diferents variables del procés econòmic,
entenent que aquestes poden variar conjunturalment. Per oscil.lació marginal
d'una magnitud s'entén l'increment o reducció en aquesta magnitud (de cost,
valor, etc.) degut a la darrera unitat d'un factor posada en acció, en el sentit ja
apuntat en el capítol 3 (cf. Brémond i Géledan, 1981:110). S'empra com a
mecanisme d'avaluació possibles situacions futures, en termes d'evolució
d'alguna de les variables subjectes a atenció (per exemple, el cost, la
productivitat, etc.) i, en conseqüència, predir o efectuar l'oportuna presa de
decisions.

Matèria primera / matèria auxiliar
⇒ En aquest treball denomino matèria primera a aquells objectes ja treballats

sobre s'hi aplica un altre treball (Marx, 1986a: 144) i que la seva massa
passa a formar part íntegrament del producte. Per tant, les matèries
primeres es gasten en la seva totalitat al llarg del cicle productiu, del qual en
són un component circulant. Es distingeixen de les matèries auxiliars que
són igualment materials consumits en el cicles productius però no passen a
formar part de la massa del producte (per exemple, les fonts d'energia).

⇒ Una definició alternativa aplicada en l'anàlisi de les formacions socials
caçadores-recol.lectores l'ofereix Terradas (1996: 97) on la “    matèria
primera   , que englobaria aquells recursos que hom extreu directament de
la natura per tal d’utilitzar-los en un procés de treball posterior”.

Microeconomia
⇒ La microeconomia analitza, en termes de la teoria neoliberal actual, el

comportament de les unitats elementals del sistema econòmic. Focalitza la
seva atenció a nivell d'empresa (ja no d'indústria) i parteix d'agents
econòmics entesos com unitats de decisió individualitzades. Centra l'atenció
en la seva conducta, a partir de l'anàlisi de les decisions que aquests prenen
respecte l'assignació d'uns recursos limitats. Els agents són venedors i
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compradors de recursos que s'enfronten en el mercat i que modifiquen la
seva actuació de manera contingent.

Mitjans de producció
⇒ Per mitjans de producció entenc aquells objectes que els subjectes socials

fan intervenir a la producció en base les seves qualitats i que, quan contenen
valor, el transmeten al producte. En situacions específiques les persones
poden constituir mitjans de producció, com per exemple els i les esclaves a
l'antiguitat (Marx, 1984: 123-124). Les classes d'objectes que els subjectes
socials empren en la producció són els objectes de treball, les matèries
primeres, les matèries auxiliars, els instruments de treball i els mitjans de
treball.

Mitjans de treball / mitjans de treball fixes / mitjans de treball circulants
⇒ Per mitjans de treball em refereixo aquells mitjans de producció que actuen

com intermediaris entre el treball actiu i l'objecte treballat i que es distingeixen
dels instruments de treball perquè transmeten el seu valor durant varis
processos productius. El seu caràcter com a tals prové de la forma en què
són emprats, per una banda, i del seu propi valor d’ús. Artefactes tals com
canoes, trampes, barreres per pescar i probablement puntes de projectil
compostes representen casos paradigmàtics d'aquesta classe de mitjans de
producció en algunes formacions caçadores-recol.lectores. No obstant, la
seva distinció es complicada, especialment en aquells casos en què, malgrat
sobreviure a un cicle productiu, la transmissió del seu valor es dóna en durant
un reduït nombre de processos. Per aquesta raó distingeixo provisionalment,
a instàncies de lectura dels registres arqueològics, entre mitjans de treball
fixes i mitjans de treball circulants.

⇒ Per mitjans de treball fixes em refereixo a aquells mitjans de treball que
romanen actius durant un nombre elevat de cicles de reproducció de la
producció.

⇒ Per mitjans de treball circulants entendré aquells mitjans de treball amb
una vida útil curta, de pocs processos productius, i els instruments de treball.

Objecte de treball
⇒ En un sentit restrictiu, els objectes de treball constitueixen aquells objectes

que s’utilitzen productivament però que no contenen treball humà anterior.
Això vol dir que no aporten valor a la producció més enllà que el del treball
de la seva extracció de la naturalesa. Es diferencien de les matèries primeres
en què aquestes sí contenen treball.
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Òptim
⇒ L'economista italià V. Pareto va formular els criteris per establir la noció

d'òptim més enllà de com una sumatòria d'utilitats. Així, qualifica el moment
de màxima eficiència econòmica com aquella assignació en la que resulta
impossible incrementar una magnitud econòmica sense disminuir-ne alguna
de les altres que composen el vector. Implícitament, els càlculs de la
distribució de la despesa o del consum entre diferents opcions a partir de la
igualtat marginal (o de les respectives taxes marginals de substitució) entre
aquestes reprodueix els arguments de Pareto.

Pla de consum
⇒ En microeconomia, el pla de consum designa cada conjunt de consum

individual dins de totes les opcions que integren les possibilitats de consum
per a un/a consumidor/a específic/a. Integra les diferents quantitats de béns i
serveis que conformen tant el consum com els factors que el consumidor/a
pot ofertar.

Plusvàlua
⇒ Plusvàlua remet, seguint Marx, a l'expressió, en termes de valor, de la

massa de producte generada per la força de treball sobrant al seu valor, per
expressat en el salari o en el valor dels mitjans de vida necessaris per a la
seva existència. És a dir, deriva de la capacitat de la força de treball (inherent
al seu valor d'ús) de generar un volum de producte superior a les necessitats
de consum subjectiu i objectiu és a dir, per reproduir-se a si mateixa o a cada
procés productiu.

Producció / producció de (nova) força de treball / producció social
⇒ La producció comporta la modificació d’un estat de la matèria a fi de crear-

ne un de nou. Implica, per tant, la modificació d’unes condicions precedents
a fi de generar una nova materialitat. En aquest sentit, és oposada a la
reproducció. La producció econòmica és activada per un seguit de despeses
materials en força de treball i mitjans de producció que resulta en diferents
objectes nous per part de, com a mínim, un subjecte social. En conseqüència,
tots els àmbits d'aplicació de treball comporten l'existència de producció.

⇒ Per producció de nova força de treball entenc aquelles activitats laborals
adreçades a crear físicament i social noves persones, que en ser adultes
s'inseriran a la producció social. No implica la totalitat de la producció de
força de treball, on hi contemplo també aquelles activitats adreçades a
renovar parcialment el desgast diari patit per la força de treball en la seva
actuació laboral. En aquest sentit, la primera incorpora la producció bàsica en
la seva totalitat i un segment de les activitats englobades en la producció de
manteniment per Castro et al. (1998a: 31-32).
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⇒ La producció social remet a la unitat dialèctica de producció i reproducció en
l'aplicació de treball. El seu abast és de tots els àmbits de la vida social.

Productivitat (d'un factor) / Productivitat marginal (d'un factor)
⇒ Per productivitat o rendiment d'un factor entenc el valor total del la

producció on s'aplica en relació el valor d'aquest factor. En l'anàlisi marxista
la productivitat s'estableix en base el treball, calculant-la a partir del valor creat
per una quantitat donada de força de treball invertida. En l'economia liberal
aquest cocient es designa com a productivitat total d'aquest factor (capital o
treball) i es distingeix de la productivitat marginal del mateix factor.

⇒ La productivitat marginal (per exemple, del treball) defineix
"l'acroissement de production due à la derniere unité du travail mise en
oeuvre" (Brémond i Gélédan, 1984: 346). Aquesta noció és essencial per
analitzar les actuacions dels agents davant de, com a mínim, dues alternatives
possibles.

Recurs / recurs natural / recurs social
⇒ La categoria recurs comporta certs problemes teòrics. La consideració de

recurs com quelcom aliè a les formacions socials que l'exploten, en una
espècie de definició "objectiva" del terme, implica allunyar la categoria del
context social en que s'insereix. Quan, pensant en recurs natural per la
franja cantàbrica al Paleolític-Mesolític considero el carbó mineral com a font
de calor, per exemple, estic plantejant la qüestió d'una forma dialèctica. Per
una banda, és evident que atorgo un potencial econòmic a una materialitat
que, socialment, no existia a l'època a la què faig referència. Al contrari, estic
remetent a una sèrie d'objectes de treball que existeixen com a tals fruit d'un
determinat estat de les capacitats productives de l'ésser humà, pròpies de
finals del s. XVIII fins al present. Per l'altra, introdueixo una mesura de la
socialització del medi pel període històric a que remeto. És evident que fa
10.000 anys la cornisa cantàbrica existien físicament les vetes carboníferes
que actualment s'exploten, però en canvi les mateixes no tenien una entitat
social en no ser presents en absolut a la vida de les poblacions de la zona.
Concloent, recurs social o objecte de treball designen aquells objectes que
existeixen a l'entorn i són sistemàticament incorporats a l'activitat social en
una època i lloc específics. Cap dels dos conté treball humà materialitzat
abans de la seva apropiació, tot i que poden presentar-se sota una forma
específica fruit de l'acció indirecta de l'Ésser Social (per exemple, canvis en
les poblacions de mamífers fruit de l'explotació d'alguns tàxons). Ambdós
remeten directament al desenvolupament productiu de les poblacions subjecte
d'estudi i neguen el grau d'objectivitat ahistòrica implícita en el terme recursos
naturals aplicat a la vida social.
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Rendiments decreixents / Rendiments marginals (decreixents)
⇒ Els rendiments decreixents remeten al procés pel qual com hi ha un

descens en el volum de producte obtingut per unitat de treball invertida o de
terra posada en valor. L'economista anglès D. Ricardo va postular una
dinàmica de rendiments decreixents associada a un augment de la producció
agrícola, per la qual, la posada en ús de parcel.les menys fèrtils comporta una
major inversió de treball i resulta en outputs inferiors per unitat d'input
aplicada.

⇒ Seguint la formulació neoclàssica, els rendiments marginals designen
l'evolució dels rendiments d'un factor (per exemple, el treball, el capital o la
terra) quan s'incrementa en una unitat la seva magnitud. Quan aquests són
decreixents, com es postula que succeeix en diverses dinàmiques
d'intensificació econòmica, els rendiments per unitat d'output descendeixen
quan augmenta el determinat factor al qual al.ludeixen.

Reproducció
⇒ En termes abstractes, refereix aquell procés pel qual en resulta reiterat un

estat previ. En la vida social, la reiteració de les condicions materials
objectives d’un període anterior en el present comporta la reproducció
d’aquestes. En les pràctiques que els subjectes socials emprenen, tant la
definició de la finalitat que les guia com la forma de les actuacions per
assolir-les incorporen i reiteren la realitat material que conforma aquests
subjectes (per exemple, com a experiència acumulada) i que ha creat la
necessitat de resoldre. En aquest sentit, presenta una accepció diferent a la
reproducció com al procés social de reproducció biològica i que esdevé
social a partir del desenvolupament de les forces productives històricament
associat a Homo sapiens sapiens (Estévez et al., 1998: 12-14).

Sentit comú
⇒ Per Gramsci (1983: 38-57), sentit comú designa les pràctiques o actuacions

dutes a terme per un agent i justificades per una concepció de la realitat que
no guarda correspondència amb les seves condicions materials objectives.
Pel filòsof italià, pressuposa la no existència d'una actitud crítica i sol ser
pròpia dels sectors socials subordinats. Ja en paraules pròpies, el sentit comú
no comporta una previsualització teòrica de l'entorn sobre el qual s'actua,
assumint visions alienes com a pròpies de manera acrítica.

Taxa marginal de substitució (TmS)
⇒ La taxa marginal de substitució estableix la relació entre com a mínim 2

béns (en el consum), factors (en la despesa) o variables (cost vs. benefici),
modelitzats com a x,y. Estableix la quantitat addicional del bé, factor o
variable x, que es necessita per compensar el descens d'una unitat d'y, i a
l'inrevés.



Capítol 10 501

Treball
⇒ Per W. S. Jevons, i en general l'economia neoclàssica, el treball és un mal

necessari per accedir a un valor. Reverteix en una desutilitat marginal
(Screpanti i Zamagni, 1997: 168).

⇒ Per treball em refereixo a “un proceso entre la naturaleza y el hombre
[millor, subjectes socials], proceso en que éste realiza, regula y controla
mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza”
(Marx, 1986a: 139). En definitiva, designa la capacitat intencional de
transformar la matèria, modificant les qualitats dels objectes, canviant-ne la
ubicació o ambdues alhora. La mateixa existència de treball comporta la
generació d'un producte, amb un valor i qualitats específiques.

Unitat d'apropiació / unitat de consum
⇒ La unitat d’apropiació designa aquell grup de persones que efectua

mitjançant una sèrie de processos de treball una producció en els termes T ....
T: inverteix una quantitat de treball (mitjans de producció i força de treball)
per generar un producte amb un valor específic.

⇒ La unitat de consum remet al conjunt de persones que, des d’una
perspectiva P ..... P es beneficia del procés de transformació del valor
contingut en un producte, esdevenint el mateix grup com a producte receptor
de valor. A diferència de la unitat d’apropiació, els i les components d’una
unitat de consum no són necessàriament en la seva totalitat subjectes
productius en el sentit T .... T. Com a consumidors/es subjectius, els i les
membres de la unitat de consum són subjecte de la producció P .... P. En
canvi, com a consumidores/s objectius participen de la producció P .... P
només com a productes, com és el cas de nens i nenes, futura força de
treball. He optat per no utilitzar el terme unitat domèstica que Bate (1986: 13)
defineix com a "La    unidad     básica       de    la       producción    en las formaciones
cazadoras recolectoras" (subratllat en cursiva a l'original). Les raons han
estat dues. La primera, la voluntat d'evitar una associació de la categoria amb
el mode de producció domèstic, per exemple, de Sahlins (1974). La segona,
perquè el seu ús en el sentit exposat no distingeix les dissimetries que poden
existir entre els processos d'apropiació i els de consum, per exemple, en
termes de magnitud i organització internes.

Utilitat / utilitat marginal
⇒ En la teoria neoclàssica, la utilitat remet a la satisfacció que un determinat bé

proporciona al ser consumit. És una mesura subjectiva, doncs s'estableix
sobre les preferències i la situació conjuntural d'un agent individual. Serveix
de base per establir el valor dels diferents béns i s'assumeix que coincideix
amb el seu preu. En un mercat lliure i equilibrat, els preus es defineixen en la
confluència entre oferta i demanda, sobre la base del què el/la consumidor/a
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està disposat/da a pagar i a partir del qual el/la venedor/a esta disposat/da a
vendre. Un problema que va centrar part de l'atenció de l'economia
neoclàssica a principis de segle va ser intentar trobar una mesura cardinal de
la utilitat. Actualment aquest punt s'ha solucionat a partir del reconeixement
del caràcter subjectiu i particular d'aquesta variable i l'ús de corbes
d'indiferència específiques en cada conjuntura.

⇒ Fruit de la saciabilitat de l'agent en el consum, la utilitat presenta una
dinàmica marginal decreixent. La utilitat marginal designa l'oscil.lació en
utilitat que representa el consum d'una unitat addicional del recurs. La
primera llei de Gossen explicita aquest punt quan afirma que el plaer
obtingut en el consum d'un bé disminueix de manera progressiva fins arribar
a la sacietat, quan la intensitat de la utilitat és nul.la (Screpanti i Zamagni,
1997: 215). En alguns manuals de microeconomia s'explicita, però, que en el
consum l'agent mai arriba a la saciabilitat, és a dir, sempre manté la capacitat
per augmentar el consum, encara que el ritme de creixement de la utilitat
associada disminueixi (Villar, 1999: 31-32).

Valor / valor d'ús / valor de canvi
⇒ Des de la perspectiva neoclàssica el valor designa la utilitat d'un bé, és a dir,

la seva capacitat de satisfer unes determinades necessitats. S'estableix de
forma individual, com a resultat de l'estat i preferències de l'agent, i presenta
una dinàmica marginal decreixent com a funció de la possibilitat de saturació.
En Arqueologia generalment s'assumeix aquesta accepció. Paradigmàtica és
la denominació de "recursos de poc valor" per designar les qualitats
nutritives de mol.luscs o altra fauna de petit tamany.

⇒ Des del materialisme històric, seguint els paràmetres de l'economia clàssica
anglesa, s'entén el valor com el treball socialment necessari per a la
producció d'un determinat bé. En determinats contexts històrics, com a
magnitud abstracta, es concreta com a valor d'ús i valor de canvi. En
situacions absència de circulació de productes entre subjectes socials, o quan
aquesta és molt reduïda, és difícil establir la mesura del valor abstracte. En el
capitalisme, quan el treball és al.lienat de la força de treball per salari, el valor
dels diferents productes pot mesurar-se en diner. En aquest treball, en
produccions de valors d'ús alimentaris, he establert com a unitat de mesura
les calories. He pres aquesta opció en poder-se reduir, a grans trets, a aquesta
unitat la reproducció de la força de treball durant un determinat període i les
magnituds de l'output.

⇒ El valor d’ús és resultat de la pròpia materialitat de determinats objectes i
tots els productes. En funció d'unes qualitats específiques, aquest aporta una
utilitat en el consum per satisfer una determinada necessitat. Per tant, es pot
afirmar que la finalitat d’una producció és generar valors d’ús.
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⇒ El valor de canvi és l'expressió del valor dels productes. Comporta una
relació quantitativa entre dos valors d’ús, que s’estableix a partir dels
respectius valors dels objectes de tal manera que cada part de l’intercanvi
cedeix i rep una quantitat anàloga de treball materialitzat en producte.
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