
  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 4. RESULTATS EXPERIMENTALS 

 

1. LA COL·LECCIÓ EXPERIMENTAL 

La col·lecció experimental que presentem a continuació consta d’un total de 
231 efectius, que es distribueixen per matèries primeres, materials intervinguts i tipus 
d’experiment segons mostra la taula 4.1. Tal i com es pot observar, el nombre 
d’experiments no és el mateix per a totes les roques ni per a tots els materials 
intervinguts. Donat que l’experimentació s’ha anat desenvolupant a mesura que 
s’analitzava el material arqueològic, la replicació d’activitats s’ha centrat en els 
processos més representats i/o més problemàtics. Aquests, per tant, es troben en certa 
manera sobrerepresentats, tot i que en les principals matèries primeres (les presents en 
els jaciments analitzats), hi ha, en termes generals, tots els materials treballats. 
Comptem, també, amb experiments realitzats amb roques no presents en els registres 
estudiats, que es deuen a la necessitat de controlar qüestions de variabilitat en les 
deformacions lligades a la matèria primera. 

A banda dels experiments que es mostren a l’esmentada taula, comptem amb 
dades de col·leccions (tant experimentals com etnogràfiques i arqueològiques) 
estudiades amb anterioritat o paral·lelament a la que presentem en aquest treball, així 
com de col·leccions d’altres investigadors, que no s’han inclòs en l’explicació que 
presentem seguidament, però que, sens dubte, s’han tingut en compte en totes les fases 
de la nostra recerca. 

La gràfica de matèries treballades mostra un clar predomini dels experiments 
amb materials d’origen animal i vegetal sobre els de naturalesa inorgànica (gràfica 
4.1). Aquest fet s’explica pel major interès que tenen els dos primers grups en 
conjunts lítics arcaics. Els materials no orgànics han estat inclosos en experiments 
destinats a contrastar aspectes més relacionats amb els processos de deformació que 
no pas amb activitats amb significat arqueològic. 
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MATÈRIA PRIMERA MATÈRIA INTERVINGUDA TOTAL tradic control seqüencial 
Mat. animals Carnisseria 1 1   

Canya 2 1 1  
CALCÀRIA 
(4) Mat. vegetals 

Fenàs 1  1  
Carnisseria 10 5 4 1 
Pell 5 3  2 

Mat. animals 

Os 1 1   
Mat. vegetals Fusta 4 1  3 

Terra 1 1   
Exp. mecànica 1 1   

QUARSITA 
(38) 

Altres 

no utilitzades 16 16   
Carnisseria 4 2 1 1 Mat. animals 
Pell 2 1  1 

SÍLEX CRETACI 
(9) 

Mat. vegetals Fusta 3 1  2 
Carnisseria 5 2 3  SÍLEX GAIÀ 

(12) 
Mat. animals 

Pell 7 3 4  
Carnisseria 3  2 1 Mat. animals 
Pell 3  1 2 

Mat. vegetals Fusta 2   2 
Terra 1 1   

SÍLEX AÏN HANECH 
(10) 

Altres 
Gres 1 1   
Carnisseria 9 1 6 2 
Pell 1 1   

Mat. animals 

Os 1  1  
Mat. vegetals Fusta 6  1 5 

SÍLEX ISERNIA 
(35) 

Altres talla sobre enclusa 18 18   
Carnisseria 7  6 1 
Pell 9 7 2  
Os 6 4  2 
Banya 2 2   

Mat. animals 

Conquilla 2 2   
Fusta 28 27  1 
Canya 3 3   
Herba 4 2 1 1 

Mat. vegetals 

Bulb 2 2   

SÍLEX M. POGGIOLO 
(69) 

Altres no utilitzades 6 6   
Carnisseria 11 3 7 1 
Pell 4 2  2 

Mat. animals 

Os 2 1 1  
Mat. vegetals Fusta 3 1  2 

Retoc 1 1   
Gres 1 1   
Sílex 1 1   

SÍLEX NEOGEN 
(24) 

Altres 

Terra 1 1   
Carnisseria 10 2 7 1 Mat. animals 
Pell 9  5 4 
Fusta 2   2 Mat vegetals 
Canya 2  2  
Gel 2   2 

SÍLEX PAGLICCI 
(28) 

Altres 
Retoc 3 1 2  
Carnisseria 1  1  SÍLEX 

ULLDEMOLINS (2) 
Mat. animals 

Os 1 1   
TOTAL 231 131 59 41 

Taula 4.1. Taula resum dels experiments realitzats, per matèries primeres i materials intervinguts. 
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Gràfica 4.1. Distribució dels experiments per categoria i matèries treballades. 

 

2. CRITERIS DE DESCRIPCIÓ 

La presentació de les dades experimentals s’estructura en dos grans apartats. 
En el primer s’exposen de forma detallada els resultats dels experiments destinats a 
caracteritzar les deformacions per ús produïdes per les diferents accions portades a 
terme. En segon lloc, es presenten els experiments encaminats a la documentació de 
les deformacions no lligades a la utilització dels instruments. La discussió de tots 
aquests resultats, així com el model que se’n deriva, es presenten en les conclusions 
del final del present capítol. 

La informació relativa als resultats dels experiments sobre deformacions d’ús 
es presenta estructurada per matèries primeres i, dins de cadascuna d’aquestes, per 
matèries treballades i accions desenvolupades. La descripció de les modificacions 
observades en la superfície dels objectes està precedida per una taula amb els objectes 
utilitzats en cada acció, en la qual es resumeixen les principals variables de cada 
experiment1. Les categories emprades a la taula són les següents: 

 
M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 

A B C D 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Referència general. 1: matèria primera; 2: sigla de l’objecte. 

B. Característiques del tall actiu. 3: angle; 4: configuració (configurat o no 
configurat); 5: delineació horitzontal (recta, convexa, còncava, sinuosa, 
uniangular); 6: delineació sagital (recta, incurvada, sinuosa). 

                                                 
1 Per a més detalls, cal consultar el llistat d’experimentacions presentat en annex. 
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C. Matèria treballada. 7: material genèric; 8: estat. 

D. Acció realitzada. 9: moviment (transversal, longitudinal, oblic / 
unidireccional, bidireccional); 10: angle de treball entre la cara de major 
contacte i la matèria treballada; 11: temps, en minuts (els experiments 
seqüencials s’expressen amb el signe ‘+’ entre cada temps d’ús, quan aquests 
són de duració diferent, i amb el signe ‘x’ quan són iguals).  

 

En la presentació dels objectes experimentals, introduïm les sigles amb les què 
ens referirem, d’aquí en endavant, a les diferents matèries primeres emprades: 

CA: calcària, recollida al riu Gaià, Tarragona. 

QTA: quarsita, recollida a les formacions de la fàcies Utrillas d’Olmos 
d’Atapuerca (Burgos). 

SC: sílex cretaci, recollit a la pròpia Sierra d’Atapuerca (Burgos). 

SG: sílex recollit a la terrassa actual del riu Gaià (Tarragona). 

SH: sílex procedent de l’entorn del jaciment d’Aïn Hanech (Argèlia). 

SI: sílex recollit a la terrassa actual del riu Volturno, a Isernia (Molise, Itàlia). 

SMP: sílex recollit a les formacions de sabbie gialle properes al jaciment de 
Monte Poggiolo, (Emilia Romagna, Itàlia). 

SN:  sílex neogen recollit a la pròpia Sierra d’Atapuerca (Burgos). 

SP. sílex recollit a la mateixa àrea de captació que el de Paglicci, la vessant 
nord del promontori del Gargano (Puglia, Itàlia). 

SU: sílex recollit a Ulldemolins, al Montsant (Tarragona). 

 

Els criteris que s’han seguit en les descripcions són els comuns, amb més o 
menys variacions, en la majoria de treballs sobre traces d’ús, i fan referència 
especialment als trets morfològics de les modificacions en la superfície dels objectes 
que es consideren producte de la seva utilització. A grans trets, presentem les nostres 
descripcions seguint els següents criteris: 

- Extensió longitudinal de la superfície deformada (continuïtat en el tall 
afectat). 

- Extensió perpendicular (extensió de les deformacions cap a l’interior de la 
cara de l’objecte). 
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- Distribució de les deformacions de la superfície (amb límits nets, gradual, 
bimodal, etc.). 

- Cares afectades. 

- Trama (disposició de les zones amb idèntiques característiques). 

- Tipus de deformació (abrasió, compressió, poliment, fractura, dipòsit, etc). 

- Topografia de la superfície modificada. 

- Textura de les zones deformades. 

- Contorn de les zones deformades. 

- Arrodoniment del tall. 

- Figures de fregament (estries, bandes, sèries de forats, etc.; morfologia, 
disposició respecte al tall i al moviment). 

- Escantells d’ús (morfologia, dimensions, facialitat, freqüència). 

- Atributs específics. 

- Evolució i desenvolupament de cada tret observat, en els experiments 
seqüencials. 

Cal esmentar que el nostre treball s’inclouen aquests criteris sense aplicar-los 
sistemàticament en base a categories tancades i destinades a realitzar una aproximació 
estadística, tal i com han fet altres investigadors que han desenvolupat amplis 
programes experimentals (González Urquijo & Ibáñez Estévez, 1994a; Gutiérrez 
Sáez, 1996; Márquez, 1998a, 1998b, entre d’altres). 
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3. DEFORMACIONS GENERADES PER L’ÚS EN ELS TALLS ACTIUS 

Les modificacions per ús en els talls actius s’exposen a continuació agrupades 
per matèries primeres. En primer lloc tenim el sílex. Aquesta roca és la base de les 
diferents sèries experimentals, degut al seu total predomini en les col·leccions 
arqueològiques estudiades. Seguidament, presentem els experiments realitzats en 
quarsita, roca que té una especial importància en el conjunt d’Atapuerca. Finalment, 
tractem la calcària, roca marginal en el registre arqueològic, però que, donades les 
seves característiques, ofereix dades rellevants per comprendre els processos de 
modificació per ús de les superfícies dels objectes lítics. 

 

3.1. SÍLEX  

Tot i la inclusió a la col·lecció experimental de 8 varietats de sílex, els resultats 
es presenten conjuntament. És a dir, no es fa un tractament individual de cada tipus 
concret de roca, ja que, a grans trets, es comporten de forma similar. De totes maneres, 
en els casos en què es poden observar diferències, s’hi fa referència en el text. 

Els experiments portats a terme amb objectes de sílex es distribueixen en dos 
grans grups de matèries: les d’origen animal i les d’origen vegetal. 

 

3.1.1. Matèries animals 

En aquest apartat es presenten els resultats dels experiments realitzats sobre 
matèries animals. Aquestes han estat dividides en dos grans grups, en base, 
essencialment, a la seva duresa. En el grup de les toves incloem la pell, els teixits 
subcutanis, la carn i els tendons. Dins el grup de les dures, hem realitzat experiments 
sobre os, banya de cérvol i conquilla. 

 

3.1.1.1. Matèries animals toves 

En la presentació dels resultats sobre matèries animals toves s’ha optat per 
distingir entre els objectes utilitzats en les tasques de carnisseria i els utilitzats en el 
tractament de la pell. Donat que en el primer grup existeix la possibilitat que l’eina 
entri en contacte amb matèries de diferents característiques, hem considerat 
convenient agrupar els experiments en funció de les activitats concretes realitzades, 
seguint l’ordre lògic d’un procés de carnisseria convencional. D’aquesta manera, 
s’han creat els següents grups (gràfica 4.2): 
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1. Escorxar. Eines utilitzades per extraure la pell dels animals, activitat en la 
qual s’intervé bàsicament sobre la pell fresca i els teixits subcutanis, si bé en alguna 
ocasió es dóna un contacte puntual amb l’os (especialment en tallar la pell a les zones 
carpals i tarsals). 

2. Desarticular i descarnar. Objectes emprats en l’obtenció de massa càrnica, 
activitat en la qual s’intervé sobre carn i tendons, i en la que es produeix, en menor o 
major mesura, contacte amb l’os. 

3. Escorxar, desarticular i descarnar. Dins d’aquest grup incloem les peces 
utilitzades al llarg de tot el procés, de manera que entren en contacte amb pell, teixits 
subcutanis, massa muscular, tendons i os.  

4. Tallar massa muscular. Objectes utilitzats únicament per fer peces de la 
carn un cop aquesta ha estat separada de l’os. 

Pel que fa als instruments utilitzats en el processament de la pell, donat que 
entren en contacte amb un únic material, es presenten els resultats per accions 
efectuades i estat de la matèria treballada, tal i com es fa en la resta de la col·lecció 
experimental. 
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Gràfica 4.2. Accions desenvolupades sobre matèries animals toves (sílex). 

 
3.1.1.1.1. Activitats de carnisseria 

A. Escorxar 

La sèrie experimental utilitzada per extreure la pell a diferents animals es 
composa d’un total de 13 objectes. Totes les eines comparteixen una sèrie de 
característiques, són BP amb un tall actiu d’entre 30 i 50 graus, i han estat utilitzades 
amb un moviment longitudinal unidireccional, amb un angle de treball alt, d’entre 75 i 
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90 graus. Així mateix, la delineació horitzontal més comuna és la convexa, i la sagital 
es reparteix entre recta i incurvada. No obstant, sigui quina sigui la delineació, les 
diferències entre les eines són molt subtils, ja que sempre s’han seleccionat objectes 
de delineació molt regular, que l’experiència ha demostrat que són les més aptes per al 
treball. 

M.P. Sigla α tall config del-h del-s mov α treb temps 
SC SCC01 50 ncfg sin(rt) rt 75-90 l-u 15’ 

SHC01 30 ncfg cx rt 75-90 l-u 20’ SH 
SHC02 40 ncfg cx sin 75-90 l-u 20’ 
SIC06 40 ncfg rt rt 75-90 l-u 20’ SI 
SIP02 40 ncfg sin sin 75-90 l-u 45’ 
SMP25B(P) 50 ncfg sin sin 75-90 l-u 15’ SMP 
SMP26A(P) 45 ncfg cx rt 75-90 l-u 20’ 
SNC25 40 ncfg cx rt 75-90 l-u 15’ 
SNC27 40 ncfg cx inc 75-90 l-u 30’ 
SNC30 40 ncfg cx inc 75-90 l-u 70’ 

 
SN 

SNC36 45 ncfg cx rt 75-90 l-u 15’ 
SPC03 30 ncfg cx inc 75-90 l-u 15’ SP 
SPC06 30 ncfg cx inc 75-90 l-u 25’ 

Taula 4.2. Variables principals dels experiments realitzats en l’activitat d’escorxar. 

En general, l’extensió de les deformacions plàstiques al llarg del tall és 
intermitent i, si bé s’observen petits trams on es presenten de forma contínua, mai 
arriben a ocupar tota l’extensió del tall implicat en l’acció. Aquest aspecte ve en bona 
part condicionat per l’alt grau de fractura del tall durant el treball, fenomen que limita 
en gran mesura la conservació de les deformacions plàstiques (fig.4.1.A). La seva 
extensió en la cara de l’objecte arriba fins a un màxim de 300 µm del tall, essent el 
més comú unes 200 µm. 

  
A. 20’ B. 25’ 

Figura 4.1. Experiments SMP26A-P (A) i SPC06 (B). 
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La distribució de les deformacions en la cara és gradual, i els punts amb un 
grau més elevat de poliment es localitzen en les zones més sortints del tall i en les 
parts altes del relleu més pròximes a aquest. En moviments longitudinals al tall les 
deformacions d’ús tenen tendència a distribuir-se en forma de bandes perpendiculars 
al moviment de l’objecte (fig. 4.1.B). Els aspectes relacionats amb la distribució en la 
cara estan condicionats pel tipus de superfície del sílex, essent més regular la 
distribució en sílex de superfície fina (SMP, SP) i més discontinua i limitada a les 
parts altes en les varietats de sílex de superfície més rugosa (SN, SC, SI).  

 

  
A. Tall fresc B. 15’ 

  
C. 15’ D. 15’ 

Figura 4.2. Experiment SNC36. Seqüència (A i B) i detalls de la superfície deformada (C i D). 

La deformació plàstica més comuna documentada en aquests objectes es 
presenta en forma de zones de topografia irregular, que a nivell concret presenten una 
textura de tipus granular i/o flocular, que els dóna un aspecte rugós i aspre (fig. 4.2). 
El relleu general irregular ve derivat de la topografia original de la superfície del sílex, 
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ja que les deformacions generades per aquest tipus d’activitat no arriben mai (almenys 
en els temps de treball utilitzats en la nostra experimentació) a modificar-lo totalment 
o significativa. En aquest tipus de deformació dominen de forma clara els fenòmens 
d’abrasió. En el tall i en alguns punts de la cara es desenvolupen poliments puntuals 
de textura llisa, que en el tall arriben a formar una banda que l’arrodoneix (fig. 4.3). 
En aquests punts s’han documentat rarament i de forma totalment puntual petites 
descamacions de la superfície (fig. 4.4.A).  

 

  
A. Tall fresc B. 20’ 

Figura 4.3. Seqüència de l’experiment SMP26A-P. 

En determinades zones, especialment en elevacions del relleu ben marcades, a 
aquestes deformacions s’hi associen figures de fregament, paral·leles o obliqües al tall, 
en forma de bandes lineals força regulars de secció transversal plana o lleugerament 
còncava, que presenten una estria fina de fons fosc en el seu eix longitudinal (fig. 
4.4.B). En els casos en què aquestes figures de fregament es disposen sobre una 
superfície que encara no ha perdut totalment la rugositat natural del sílex, poden tenir 
límits laterals de delineació irregular,  sinuosa o serpentiforme.  

Les estries, però, no es documenten en totes les peces; mentre en algunes són 
freqüents i clarament visibles, en d’altres es presenten desdibuixades, en altres són 
escasses, i, com en el cas del sílex d’Aïn Hanech, inexistents. En general, es 
documenten més estries i de majors dimensions sobre les superfícies rugoses que 
sobre les més polides.  

En alguns casos, a aquestes deformacions se n’hi associen d’altres de molt 
puntuals, en forma de plaques de poliment amb relleu intern pla (fig. 4.5.A) o ondulat 
en retícula (fig. 4.5.B i C) i superfície de textura llisa, que mai presenten cap figura de 
fregament. En aquest cas, tot i que de forma local, la deformació modifica totalment el 
relleu preexistent, generant una morfologia completament nova. 
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A. 15’ B. 45’ 

Figura 4.4. Experiments SPC03 (A) i SIP02 (B). 

   
A. 70’ B. 25’ C. 25’ 

Figura 4.5. Experiments SNC30 (A), SPC06 (B i C) 

 

B. Desarticular i descarnar 

 La sèrie experimental utilitzada per desarticular i descarnar es composa d’un 
total de 21 objectes; 18 BP i 3 BN2G, de les quals dues han estat configurades 
mitjançant retoc continu i l’altre denticulat.  

Com es pot observar en la taula 4.3, es poden distingir dos grups pel que fa a 
l’angle del tall actiu. Per una banda el grup de les BP, amb un tall actiu d’entre 30 i 50 
graus, majoritàriament entre  30 i 40, i per altra, les BN2G, que presenten talls actius 
compresos entre els 55 i 65 graus. Totes les peces comparteixen però el moviment 
longitudinal unidireccional i l’angle de treball alt, d’entre 75 i 90 graus. Pel que fa a 
les delineacions del tall, són molt similars a les descrites en el grup d’objectes emprats 
per escorxar. 
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M.P. Sigla α tall config del-h del-s mov α treb temps 
SCC03 40 ncfg cc inc l-u 75-90 10’ SC 
SCC04 45 ncfg cx inc l-u 75-90 10’ x 3 
SGC03 40 ncfg cc inc l-u 75-90 10’ SG 
SGC04 30 ncfg cc rt l-u 75-90 10’ 
SIC02 40 ncfg cx (rt) rt l-u 75-90 10’ 
SIC04 40 ncfg dent rt l-u 75-90 20’ 
SIC05 35 ncfg cx inc l-u 75-90 15’ 
SIC07 35 ncfg sin inc l-u 75-90 15’ 

SI 

SIC08 50 ncfg cx sin l-u 75-90 10’ x 3 
SMP16B(C) 30 ncfg cx inc l-u 75-90 20’ 
SMP24A(C) 35 ncfg cx inc l-u 75-90 45’ 

SMP 

SMP25A (C) 50 ncfg sin inc l-u 75-90 10’ 
SNC34 40 ncfg cx inc l-u 75-90 15’ + 60’ SN 
SNC35 40 ncfg cx rt l-u 75-90 15’ 
SPC01 30 ncfg rt rt l-u 75-90 20’ 
SPC02 60 cfg cx rt l-u 75-90 15’ 
SPC04 55 cfg cx rt l-u 75-90 10’ + 20’ 
SPC05 65 cfg cx-dent inc l-u 75-90 12’ 
SPC09 45 ncfg rt rt l-u 75-90 15’ 

 
 
SP 

SPC10 30 ncfg cx inc l-u 75-90 15’ 
SU SUC01 35 ncfg cx (sin) rt l-u 75-90 15’ 

Taula 4.3. Variables principals dels experiments de desarticulació i descarnament. 

 Tal i com succeïa amb les peces emprades per escorxar, la presència de 
deformacions plàstiques al llarg del tall és, generalment, intermitent. En aquest grup, 
possiblement ple fet de disposar d’una mostra major, la variabilitat interna és força 
elevada; es documenten des de distribucions gairebé contínues fins a estrictament 
puntuals. Com ja hem vist anteriorment, la distribució de les deformacions plàstiques 
al llarg de la vora es relaciona sempre amb el grau de fractura del tall actiu, amb el 
qual mantenen una relació inversament proporcional (fig. 4.6). 

  
A. Tall fresc B. 15’ 

Figura 4.6. Seqüència de l’experiment SIC07. 

Pel que fa a l’extensió de les deformacions en la cara de desplaçament de 
l’objecte, aquestes arriben amb claredat fins a 150 - 200 µm del tall. La distribució 
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sobre la cara és gradual, amb els límits interns força difosos. Com en el cas dels 
objectes utilitzats per escorxar, les zones més afectades per la deformació són els 
trams més sortints del tall i les parts altes del relleu més pròximes a aquest. De la 
mateixa manera, i com a conseqüència del moviment longitudinal, les deformacions 
per ús tenen tendència a distribuir-se en forma de bandes perpendiculars al tall. També 
en aquest cas es pot observar la gran influència que té la topografia original del sílex 
en la distribució de les deformacions per les cares (fig 4.6). En els sílex de superfície 
més rugosa en dona una distribució del poliment en illes que penetra cap a l’interior 
de la cara (fig. 4.7). 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 30’ 

Figura 4.7. Seqüència de l’experiment SCC04. 

Les deformacions documentades en aquests objectes no difereixen de les 
descrites pel grup d’escorxar. Les més comuns presenten superfícies de topografia 
irregular, textura granular i/o flocular, i aspecte rugós i aspre (fig. 4.8) En els sílex 
més fins, no obstant, es documenta una tendència a presentar superfícies de textura 
llisa, no puntualment a la vora del tall, sinó de forma generalitzada (fig. 4.9). De 
manera molt puntual, en les zones de màxima deformació plàstica, s’observen petites 
descamacions. Les zones de superfície més llisa mostren figures de fregament en 
forma de línies d’escassa longitud, de secció transversal còncava de delineació suau, 
que es presenten en grups. Puntualment, especialment a la zona del tall, es 
desenvolupen punts de deformació intensa de superfície general convexa, amb límits 
difosos i textura fina, i plaques de superfície llisa amb límits nítids i textura fina. En el 
sílex rugós, dominen els punts amb deformacions puntuals força desenvolupades, 
normalment plaques amb figures de fregament paral·leles. 

En aquests objectes apareixen també figures de fregament paral·leles o 
obliqües al tall, en forma de bandes lineals força regulars de secció transversal plana o 
lleugerament còncava, amb una estria fina de fons fosc en el seu eix longitudinal (fig. 
4.10.A, C i D). No obstant, si bé en les peces usades per escorxar aquestes figures 
s’associaven a les zones més deformades, en aquestes s’han documentat grups amb 
nombroses estries, algunes de grans dimensions (>50 µm de longitud), situades en el 
límit intern de la zona deformada (fig. 4.10.B). Aquestes estries acostumen a 
presentar-se seguint la direcció del moviment, però hi ha casos en què algunes d’elles 
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són discordants amb aquest. Tal i com ja s’havia observat en el grup anterior, les 
figures de fregament que es disposen sobre una superfície que no ha perdut totalment 
la rugositat natural del sílex, poden tenir límits laterals de delineació irregular, sinuosa 
o serpentiforme (fig. 4.11). 

Com en el cas de les peces d’escorxar, les estries estan més presents i són més 
nítides en les superfícies de textura aspra que en les més llises. 

 

  
A. 20’ B. 20’ 

Figura 4.8. Experiment SIC04. 

 

  
A. 15’ B. 15’ 

Figura 4.9. Experiment SPC02. 
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A. 15’ B. 20’ 

  
C. 10’ D. 10’ 

Figura 4.10. Experiments SIC05 (A), SIC04 (B) i SMP25A-C (C i D). 

 

  
A. 20’ B. 20’ 

Figura 4.11. Experiment SMP16B-C. 

En aquest grup d’objectes també s’hi ha documentat de forma puntual, a 
excepció d’un objecte on hi són dominants (SUC01), les plaques amb relleu intern 
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ondulat en retícula i superfície de textura llisa, que mai presenten cap figura de 
fregament (fig. 4.12). En aquests punts, l’anàlisi de la composició química per MASE 
ha detectat únicament la presència de silici, tal i com succeeix en totes les zones 
deformades en objectes de sílex. 

La figura 4.13 mostra clarament que aquest tipus de deformacions són 
clarament d’ús, i que, tot i l’elevat grau de desenvolupament, s’han generat amb temps 
d’utilització força reduïts. 

 

  
A. 15’  B. 15’ 

  
C. 15’ D. 15’ 

Figura 4.12. Experiments SUC01 (A-B) i SIC07 (C i D), general i detall. 
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A. Tall fresc B. 15’ 

Figura 4.13. Experiment SUC01, seqüència. 

 

C. Escorxar, desarticular i descarnar 

La sèrie experimental d’eines utilitzades per escorxar, desarticular i descarnar 
es composa de 12 elements, 10 BP i dues BN2G obtingudes mitjançant retoc continu 
(taula 4.4.). Com es pot observar en la següent taula, gairebé tots els instruments 
presenten un tall actiu d’entre 30 i 50 graus, de delineació horitzontal majoritàriament 
convex, i sagital variable, però força regular. Han estat utilitzades en tots els casos 
seguint un moviment longitudinal unidireccional i amb un angle de treball alt, d’entre 
75 i 90 graus.  

M.P. Sigla α tall config del-h del-s mov α treb temps 
SC SCC02 50 ncfg cc rt(inc) l-u 75-90 15’ 

SGC01 20 ncfg cx rt l-u 75-90 10’ SG 
SGC02 30 ncfg cx(rt) inc l-u 75-90 10’ 

SH SHC03 40 ncfg cx inc l-u 75-90 10’ x 3 
SI SIC03 35 ncfg rt rt l-u 75-90 25’ x 2 + 30’ 
SMP SMP27(C) 50 ncfg sin rt l-u 75-90 10’ x 3 

SNC03 40 ncfg rt inc l-u 75-90 20’ 
SNC18 45 ncfg cx rt l-u 75-90 15’ 
SNC29-1 55 cfg cx sin l-u 75-90 30’ 
SNC32 40 ncfg cx inc l-u 75-90 20’ 

 
 
SN 

SNC33 40 ncfg cx(sin) rt l-u 75-90 15’ 
SP SPC08 50 cfg cx sin l-u 75-90 15’ 

Taula 4.4. Variables principals dels experiments d’escorxar, desarticular i descarnar. 

 Les modificacions d’ús identificades en aquests objectes no difereixen de les 
descrites en els que només han escorxat o desarticulat i descarnat. En el cas del sílex 
SH, absent en el grup anterior, s’observa també una progressiva fractura del tall (fig. 
4.14. A i B) i deformacions plàstiques poc desenvolupades, que suavitzen el relleu 
original, sense arribar modificar-lo significativament (fig. 4.14.C i D). El 
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comportament diferencial d’aquesta roca, pel que fa a l’escassa deformació plàstica i a 
la pràctica absència d’estries, ja havia estat observada en els experiments d’escorxar. 

  
A. Tall fresc B. 10’ 

  
C. 10’ D. 20’ 

Figura 4.14. Experiment SHC03. Seqüència (A-B) i detalls de la superfície deformada (C i D). 

En alguns casos, el grau de fractura del tall és tan intens, que tan sols es 
documenten deformacions puntualment intenses en les arestes dels escantells (fig 
4.15. A), o bé en zones que no han patit fracturació (fig 4.15. B). Tot i així, l’aspecte 
de les superfícies no difereix dels casos en què la deformació està més estesa. 

L’única diferència observada és que en aquest grup no s’han documentat les 
plaques de deformació plàstica amb relleu intern ondulat en retícula i superfície de 
textura llisa, que s’havien identificat en els altres grups. No obstant, el fet que aquest 
tipus de deformació hagi estat observada tan sols en una petita part de la mostra 
experimental, fa pensar que la seva absència en aquests objectes es deu a la casualitat. 
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A. 15’ B. 15’ 

Figura 4.15. Experiments SNC18 (A) i SCC02 (B). 

 

D. Tallar massa muscular 

Disposem de 4 objectes utilitzats per tallar exclusivament massa muscular 
(taula 4.5). En els quatre casos es tracta de BP amb un tall actiu que oscil·la entre els 
20 i els 50 graus, de delineació horitzontal variable i sagital preferentment recta. Han 
estat utilitzades amb un moviment longitudinal unidireccional i amb un angle de 
treball d’entre 75 i 90 graus.  

M.P. sigla α tall config del-h del-s mov α treb temps 
SG SGC05 40 ncfg cx inc l-u 75-90 7’ 
SI SIC01 40 ncfg sin rt l-u 75-90 6’ 
SMP SMP16A(C) 20 ncfg rt rt l-u 75-90 20’ 
SP SPC07 50 ncfg rt(sin) rt l-u 75-90 10’ 

Taula 4.5. Variables principals dels experiments de tallar massa muscular. 

La distribució de les deformacions al llarg del tall és força contínua, donat el 
baix grau de fractura sofert per aquest durant el treball. Aquest fet s’ha de relacionar 
directament amb l’absència en la matèria treballada d’elements durs com l’os, els 
tendons i, fins i tot, d’algunes parts de la pell. Es tracta d’una massa molt homogènia 
quant a estructura, i d’una baixa duresa. Això permet tallar-la amb una intensitat de 
pressió constant i no massa elevada, i realitzar sempre un moviment continu, fet que 
evita les fractures per pressió lateral derivades del canvi sobtat de la direcció i de 
l’angle de treball en la realització d’un moviment d’incisió i desplaçament. L’extensió 
en la cara es dóna fins a unes 150 – 200 µm de distància respecte el tall. 

La distribució de les deformacions plàstiques en la cara és gradual, amb límits 
interns difosos, i zones de màxima deformació localitzades en el tall i les parts altes 
del relleu més pròximes a aquest. Com ja hem observat en els altres objectes que han 
realitzat un moviment longitudinal al tall, les deformacions tenen tendència a 
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distribuir-se en bandes d’isorelleu perpendiculars o obliqües respecte el moviment de 
l’objecte, i a presentar figures de fregament paral·leles o obliqües a aquest. Com en els 
altres casos, el microrelleu i la textura del sílex juguen un paper fonamental en tots els 
aspectes relacionats amb la distribució de les deformacions. 

En aquests objectes s’observa també la pèrdua de material en la seva 
superfície, que provoca una suavització del relleu (fig. 4.16 i fig. 4.17). La topografia 
resultant és irregular a causa de la topografia del sílex, ja que en els temps de treball 
de l’experimentació el poliment no ha estat mai el suficientment intens com per 
modificar-la totalment. La textura resultant és de tipus granular i/o flocular, fet que 
dóna a les superfícies un aspecte rugós i aspre. No obstant, es donen de forma puntual 
petites superfícies de textura llisa, que, però, no arriben a tenir mai un aspecte brillant. 
Les figures de fregament observades són les mateixes que han estat descrites per la 
resta d’objectes utilitzats en tasques de carnisseria. 

  
A. Tall fresc B. 6’ 

  
C. 6’ D. 6’ 

Figura 4.16. Experiment SIC01. Seqüència (A-B) i detalls de la superfície deformada (C i D). 
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A. Tall fresc B. 10’ 

Figura 4.17. Seqüència de l’experiment SPC07. 

No s’han observat en aquests objectes les plaques de deformació amb relleu 
intern ondulat en retícula i superfície de textura llisa documentades en les eines 
utilitzades per escorxar i per desarticular i descarnar.  

 

3.1.1.1.2. Processament de la pell 

En aquest apartat s’inclouen les eines de sílex implicades en tots aquells 
processos de neteja, tractament i processat de la pell que, específicament, estan 
encaminats a la seva conservació i transformació en objectes d’ús. Per aquest motiu, 
no es tenen en compte els objectes utilitzats per escorxar que, si bé en alguns casos 
formarien part de la primera fase de la cadena d’aprofitament de la pell, han estat 
estudiats dins de les tasques  de carnisseria. 

En el marc genèric del treball de la pell s’han realitzat un total de 35 
experiments en sílex. Pel que fa a les accions desenvolupades, hem distingit entre: 
gratar endarrere, gratar endavant, gratar bidireccional i tallar. Seguidament es 
presenten els resultats d’aquests experiments, per accions, al·ludint, quan és possible, 
a les diferències observades segons l’estat de la matèria treballada. 

 

A. Gratar endarrere 

En aquesta acció s’han utilitzat un total de 13 objectes, amb talls actius 
majoritàriament configurats (taula 4.6). No obstant, en aquest cas, el fet que la vora 
activa estigui o no configurada no ha de ser un factor diferenciador, ja que ambdós 
tipus de tall tenen idèntiques delineacions i angles molt similars. En aquest sentit, 
formen un grup molt homogeni, tan t pel que fa a la delineació horitzontal, que sempre 
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és convexa, com a la sagital, que tendeix a ser recta. En l’angle del tall presenten una 
major variabilitat i, si bé en trobem de simples, la majoria es troben entre els 60 i 70 
graus. En tots els casos el moviment que ha realitzat l’objecte ha estat transversal 
unidireccional respecte al tall actiu. Quatre dels objectes han estat utilitzats 
emmanegats, mentre que la resta ho han estat directament amb la mà. El material 
sobre el que s’ha treballat ha estat la pell, en estat fresc i sec, de diverses espècies 
(veure llistat d’experimentacions en annex). 

M.P sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb mànec temps 
SN SNP02(1) 65 cfg cx rt pell fresc t-u 65 no 10’ x 3 
SC SCP02 70 ncfg cx rt pell sec t-u 50 no 10’ x 2 

SPP01 65 cfg cx rt pell fresc t-u 75 no 15’ 
SPP04 70 cfg cx rt pell fresc t-u 90 no 20’ 
SPP06(1) 65 cfg cx rt pell fresc t-u 55 no 10’ x 3 

 
 
SP 

SPP07(1) 60 cfg cx rt pell sec t-u 75 no 10’ x 2 
SMP19B(P) 35 ncfg cx rt pell-pèl fresc t-u 80 no 30’ SMP 
SMP19D(P) 45 ncfg cx rt pell fresc t-u 80 no 30’ 

SI SIP01 80 cfg cx inc pell fresc t-u 70 no 60’ 
SH SHP02(2) 70 cfg cx rt pell fresc t-u 85 no 10’ x 3 

SGP03 80 cfg cx rt pell fresc t-u 75 si 25’ 
SGP05 75 cfg cx rt pell fresc t-u 75 si 20’ 

 
SG 

SGP06 65 cfg cx rt pell fresc t-u 75 si 25’ 

Taula 4.6. Variables principals dels experiments de gratar endarrere pell. 

 

A.1. Pell fresca 

L’extensió de les deformacions d’ús en els talls actius de les eines que han estat 
utilitzades per gratar pell en estat fresc és bastant contínua. Tot i que durant aquesta 
tasca la topografia original del sílex pateix modificacions substancials en temps de 
treball curts, no s’arriba a eliminar totalment la influència de la varietat del sílex en la 
distribució i l’aspecte final de les deformacions, especialment en la cara de 
desplaçament. 

La deformació es presenta en forma d’una banda limitada al tall, que 
l’arrodoneix notablement (figura 4.18.A). Els seus límits interns oscil·len entre nítids i 
graduals, en funció de l’angle de treball i del microrelleu de la zona de desplaçament 
de l’eina. Majoritàriament són de tipus gradual, ja que el fet que la matèria treballada 
sigui tova, facilita un major contacte entre les dues superfícies i minimitza la 
influència del microrelleu. Normalment, com més baix és l’angle de treball, més 
s’estén la deformació cap a la cara de desplaçament, i majors són les possibilitats que 
els seus límits interns siguin graduals i difosos, i a l’inrevés. No obstant, en alguns 
casos s’ha observat que fins i tot en angles de treball baixos, si la zona adjacent al tall 
destaca en alçada respecte a la resta de la zona de desplaçament, es donen 
deformacions limitades a la vora i de límits interns nítids, fins que el poliment arrasa 
les zones més altes i homogeneïtza el relleu. És per aquest motiu que l’extensió de la 
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deformació cap a la cara de desplaçament és molt variable, entre les 100 µm i les 700 
µm.  

S’ha observat una gran variabilitat pel que fa a l’aspecte de la deformació. En 
les zones on domina l’abrasió, i en estadis inicials, predominen les superfícies de 
textura granulosa, mentre que en els punts on s’han produït deformacions plàstiques 
que han comportat la compressió del material es donen des de plaques puntualment 
llises fins a superfícies llises dominants. En aquestes zones, a grans augments, 
s’observen figures de fregament en forma de bandes de compressió curtes i amples, de 
fons suau, que es disposen en el sentit del moviment efectuat, i que en alguns casos, 
han comportat translocació de material (fig. 4.18.B). 

  
A. 25’ B. 25’ 

Figura 4.18. Experiment SGP03. 

El sílex d’Aïn Hanech es comporta de forma totalment diferent. Desenvolupa 
molt poc les deformacions i gairebé no s’hi documenten figures de fregament. Les 
deformacions es presenten en forma de superfícies de textura llisa, amb compressió 
del material, i presenten des d’una trama d’estructura flocular en graus baixos, fins a 
trames més compactes, de relleu regular i suau (fig. 4.19). 

En les sèries experimentals seqüencials, s’observa, a excepció del sílex SH, un 
patró de deformació general similar, tot i que la distribució de les modificacions és 
diferent en funció de la topografia original de la matèria primera. Aquest aspecte 
s’observa clarament en les sèries de les figures 4.20 i 4.21.  Normalment, un cop s’han 
produït deformacions generalitzades i intenses, no s’observen grans canvis en 
l’aspecte de les deformacions a mesura que avança l’esforç. 

  



 

 

    
A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ D. 30’ 

    
E. Tall fresc F. 10’ G. 20’ H. 30’ 

Figura 4.19. Seqüència de l’experiment SHP02(2). Sèries del mateix punt a diferents augments: A-D i E-H. 

 



 

 

    
A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ D. 30’ 

    
E. Tall fresc F. 10’ G. 20’ H. 30’ 

Figura 4.20. Seqüència de l’experiment SNP02(1). Sèries del mateix punt a diferents augments: A-D i E-H. 
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A. Tall fresc D. Tall fresc 

  
B. 10’ E. 10’ 

  
C. 30’ F. 30’ 

Figura 4.21. Seqüència de l’experiment SPP06-1. Sèries del mateix punt a diferents augments: A-C i 
E-F. 
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A.2. Pell seca 

Sobre les peces que han intervingut aquest material, l’extensió de les 
deformacions és absolutament contínua al llarg de tot el tall actiu, ja que fins i tot 
sobre la superfície dels escantells apareguts durant l’acció de treball s’hi produeixen 
ràpidament modificacions. La topografia original del sílex queda totalment modificada 
en temps de treball molt curts, fet que provoca que la varietat del sílex, a diferència 
del que succeeix en el treball sobre altres materials, no influeixi significativament en 
la distribució i l’aspecte final de les deformacions. 

La distribució de les deformacions en la cara es presenta en forma d’una banda 
contínua que, des del tall, on és més intensa, disminueix gradualment vers l’interior, 
fins a desaparèixer a unes 350-400 µm. En aquest cas, la microtopografia de la 
superfície es regularitza ràpidament i deixa d’influir al poc temps d’haver iniciat el 
treball. 

Pel que es pot observar en l’experimentació seqüencial, en un primer moment 
es produeix una petita fracturació del tall, que s’atura ràpidament en el moment en què 
aquest s’estabilitza. A partir d’aquest moment, el fenomen dominant és el de l’abrasió. 
En aquest cas, es veu clarament que no es forma cap mena de dipòsit, sinó que l’únic 
que fa la superfície de l’objecte és perdre material. El tall s’arrodoneix intensament. 
La trama de la deformació és molt tancada, donant lloc a superfícies molt llises i 
regulars, però de textura granular i/o flocular, que li confereix un aspecte rugós. 
Puntualment es creen, per deformació plàstica i compressió, superfícies llises, tant en 
les parts més altes com en les depressions, que desapareixen ràpidament per efecte de 
l’abrasió. 

El procés de deformació de les superfícies en els objectes que treballen pell 
seca és molt dinàmic. Des del primer moment, la superfície comença a patir de forma 
acusada els efectes de l’abrasió. Als 10 minuts, la superfície original està totalment 
modificada. L’abrasió arrenca fragments de la superfície i, en alguns llocs, la pressió 
genera per translocació i compressió petites zones de compressió de superfície llisa, 
que més tard es desprenen en forma d’escates. Aquests dos fenòmens es produeixen 
conjuntament i contínua, provocant constants modificacions de la superfície, que 
tendeix cada cop més a una major regularització i homogeneïtat (fig. 4.22). 

Puntualment, s’han documentat superfícies amb relleu intern ondulat en 
retícula, que desapareixen, però, per efectes de l’abrasió (fig. 4.23). 

S’observen figures de fregament en forma de petites estries de fons fosc, molt 
fines, perpendiculars al moviment de l’objecte, situades sobre l’eix longitudinal de 
petites bandes de compressió de superfície llisa. Aquestes estries són més abundants 
en les primeres fases de treball i tendeixen a desaparèixer a mesura que el tall es va 
regularitzant i arrodonint. 

  



Resultats experimentals 96 

 

  
A. Tall fresc D. Tall fresc 

  
B. 10’ E. 10’ 

  
C. 20’ F. 20’ 

Figura 4.22. Seqüència de l’experiment SCP02. Sèries del mateix punt a diferents augments: A-C i E-
F.  
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A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ 

Figura 4.23. Seqüència de l’experiment SCP02.  

En l’altre experiment realitzat (SPP07-1), s’ha treballat sobre una pell seca que 
havia estat tractada prèviament amb cendra i, si bé s’havia netejat, és probable que 
quedessin partícules adherides a la superfície que hagin pogut intervenir en el procés 
de deformació. No obstant, si és així, la seva influència ha estat mínima, ja que, tant el 
procés de desenvolupament de les deformacions com les seves característiques, són 
bàsicament les mateixes que s’han descrit amb la pell seca sense tractar. 

El procés és bàsicament el mateix (fig. 4.24). El tall s’arrodoneix ràpidament, 
creant una franja molt compacta a la zona del tall, que disminueix d’intensitat 
gradualment fins a desaparèixer a unes 400 µm del tall. Ara bé, si anteriorment 
havíem vist que tant el tall com la superfície tendien a regularitzar-se i a ser més 
homogenis, en aquest cas es produeixen variacions. Es dóna aquesta homogeneïtzació, 
però en el moment en què el tall està ben arrodonit, es produeixen de nou fenòmens de 
descamació i fracturació, acompanyats de l’aparició de nombroses estries, que donen 
al tall un aspecte irregular, esmussat. Com en el cas anterior, en aquesta segona fase 
disminueix significativament el nombre d’estries. En aquest cas, però, s’han 
documentat figures de fregament en forma de bandes de compressió de superfície 
llisa, situades en el límit intern de la deformació, fins a les 700 µm de distància del 
tall. 
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A. Tall fresc D. Tall fresc 

  
B. 10’ E. 10’ 

  
C. 20’ F. 20’ 

Figura 4.24 (i). Seqüència de l’experiment SPP07-1. Sèries d’un punt a diferents augments: A-C; D-F; 
G-I i J-L. 
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G. Tall fresc J- Tall fresc 

  
H. 10’ K. 10’ 

  
I. 20’ L. 20’ 

Figura 4.24 (ii). ídem. 
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B. Gratar endavant 

En aquesta acció s’han utilitzat un total de 7 instruments, amb talls actius 
majoritàriament configurats (taula 4.7). No obstant, tal i com succeïa en el grup 
d’objectes emprats per gratar endarrere, la configuració o no del tall actiu és un 
aspecte secundari, ja que ambdós tipus d’unitat tenen idèntiques delineacions i angles 
molt similars. La delineació horitzontal del tall és convexa o recta, i la sagital, sempre 
recta o lleugerament incurvada. L’angle del tall oscil·la entre els 65° i els 80°. En tots 
els casos el moviment que ha realitzat l’objecte ha estat unidireccional i transversal 
respecte a la vora activa. Un dels objectes ha estat utilitzat emmanegat, mentre que la 
resta ho han estat directament amb la mà. El material intervingut ha estat en sis casos 
la pell fresca, en dues ocasions amb inclusió d’abrasius (cendra i arena), i en un cas la 
pell seca (veure llistat d’experimentacions en annex). Els angles de treball han estat 
generalment baixos, al voltant dels 45°, ja que, en augmentar-lo, el tall incidia menys, 
lliscava sobre la pell i disminuïa l’eficàcia de l’objecte. 

M.P sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb mànec temps 
SC SCP01 75 ncfg rt rt pell fresc t-u 40 no 25’ 

SGP01 80 cfg cx inc pell fresc t-u 45 no 30’ 
SGP02 80 cfg cx rt pell fresc t-u 45 si 20’ 

SG 

SGPC01 80 cfg cx rt pell-abra fresc t-u 45 no 15’ 
SNP01(1) 65 cfg cx rt pell fresc t-u 45 no 20’ SN 
SNP01(2) 90 ncfg rt rt pell-abra fresc t-u 75 no 10’ 

SP SPP07(2) 55 cfg cx rt pell sec t-u 30 no 10’x2 

Taula 4.7. Variables principals dels experiments de gratar endavant pell. 

 

B.1. Pell fresca 

Les modificacions d’ús observades en les peces que han gratat endavant pell 
fresca presenten característiques similars a les que han estat utilitzades per gratar pell 
fresca endarrere. L’única diferència a assenyalar rau en la seva distribució. En aquest 
cas, es documenta una major penetració de les deformacions cap a la cara dorsal, i una 
tendència a mostrar límits interns difosos i graduals en les deformacions que es 
generen en la cara de desplaçament. El primer aspecte es deu a que les dues cares 
entren en contacte amb la matèria treballada per la pròpia cinemàtica de l’objecte. El 
baix angle de treball explica la major penetració de les deformacions cap a l’interior 
de la cara de desplaçament i la seva distribució gradual. 

 

B.2. Pell fresca amb abrasius 

En el treball de la pell fresca amb abrasius l’extensió de les deformacions d’ús 
és contínua al llarg de tot el tall actiu. La microtopografia de l’eina es veu totalment 
modificada en temps de treball molt curts. En aquest sentit, el seu grau de 
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desenvolupament és més similar al de les peces que han treballat la pell seca, que no a 
les que ho han fet sobre pell fresca. Pel que fa a l’extensió de les deformacions vers la 
cara de desplaçament, el fet que tan sols disposem d’un exemple per cada tipus 
d’abrasiu, fa que les dades obtingudes siguin purament indicatives. En el cas de la 
peça que ha treballat amb cendra, l’extensió de les deformacions no supera les 200 
µm. L’escàs desenvolupament vers la cara ventral pot venir donat, en aquest cas, per 
l’especial configuració del seu tall, que es troba força destacat respecte la resta de la 
cara de desplaçament (fig. 4.25.A). Sembla lògic pensar que, amb un angle de treball 
de 45°, si el relleu de la cara de desplaçament fos més regular, la penetració seria 
major, com ja s’ha observat en altres objectes que han realitzat el mateix moviment 
amb angles de treball similars. En el cas de la peça que ha intervingut amb arena com 
a abrasiu, l’extensió de la deformació vers la cara de desplaçament no supera les 100 
µm (fig. 4.25.E). Es concentra estrictament en el tall, amb un límit intern molt nítid. 
En aquest cas, la seva distribució està clarament condicionada tant per l’angle del tall 
actiu (90°) com per l’angle de treball (75°) que han delimitat una zona de contacte 
mínima. 

En ambdós casos, a l’inici del procés de treball es produeixen alguns petits 
escantells en la cara de desplaçament, que immediatament es veuen afectats pel 
poliment. Ràpidament, es produeix un marcat arrodoniment del tall, que dóna lloc a 
superfícies convexes, més voluminoses en el cas de la cendra que en el de l’arena (fig. 
4.25.B i D). Els fenòmens observats en les dues peces són molt similars, encara que 
s’observen certes variacions. Així, mentre en la peça de la cendra predomina una forta 
compressió que dóna lloc a superfícies de relleu intern lleugerament ondulat, i textura 
fina i compacta (fig. 4.25.B), a la peça de l’arena, es dóna una major presència dels 
fenòmens d’abrasió, que configuren superfícies rugoses, tot i que també són freqüents 
les plaques de compressió (fig. 4.25.F). En ambdós casos s’han documentat fenòmens 
de descamació associats a les plaques de compressió, essent més freqüents en el cas de 
l’arena. Així mateix, mentre en el cas de la cendra s’observen escasses i petites estries 
de fons suau i llis, en el de l’arena són molt més abundants, i es presenten 
conjuntament amb estries de fons rugós. En ambdós casos, les estries es troben 
situades preferentment sobre les zones de màxima compressió i s’orienten 
longitudinalment respecte la direcció del moviment de l’objecte (fig. 4.25.C). 
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A. 15’ B. 15’ 

 
 

C. 15’ D. 10’ 

  
E. 10’ F. 10’ 

Figura 4.25. Experiment SGPC01 (A-C) i experiment SNP01-2 (D-F). 

 

B.3. Pell seca 

Com succeïa en el cas de la pell fresca, no s’han observat diferències entre les 
deformacions generades pel treball de la pell seca gratant endavant i les aconseguides 
gratant endarrere, a excepció d’una major incidència d’aquestes en la cara dorsal. 
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C. Gratar bidireccionalment 

En aquesta acció tan sols disposem de dues eines, ambdues amb el tall actiu no 
configurat, que han estat utilitzades per intervenir sobre cuir industrial (taula 4.8). 

M.P sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SMP03C(P) 45 ncfg cx rt cuir sec t-b 45 15’ SMP 
SMP04C(P) 35 ncfg cx inc cuir mullat t-b 90 15’ 

Taula 4.8. Variables principals dels experiments de gratar bidireccionalment cuir. 

Pel que fa a la distribució de les deformacions per ús, no s’observen diferències 
remarcables, atribuïbles al tipus de moviment, respecte al que s’ha documentat en les 
peces que han realitzat moviments unidireccionals, a excepció que, en aquest cas, es 
produeixen escantells en les dues cares de l’objecte. 

El treball del cuir industrial, ja sigui sec o mullat, es caracteritza pel predomini 
dels fenòmens d’abrasió (fig. 4.26.A i B). Les superfícies resultants presenten textures 
granulades, d’aspecte aspre (fig. 4.26.C i D). No s’arriben a formar plaques de 
compressió de textura llisa i compacta, i gairebé no s’observa cap estria (les poques 
observades, són molt curtes i fines). 

  
A. 15’ B. 15’ 

  
C. 15’ D. 15’ 

Figura 4.26. Experiment SMP03C(P). 
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D. Tallar 

En les accions de tall que s’han portat a terme en el tractament de la pell s’han 
utilitzat un total de 13 objectes (taula 4.9). Dins d’aquestes accions cal diferenciar 
clarament dos grups d’eines. D’una banda, les destinades a eliminar els teixits adherits 
a la part interna de les pells en estat fresc, i, de l’altra, les eines emprades per tallar la 
pell, ja sigui en estat fresc o sec, per tal de fer-ne peces. El primer grup està format per 
6 instruments amb un tall actiu configurat mitjançant retoc en la meitat dels casos, 
amb un angle que oscil·la entre els 45° i els 70°, que han treballat amb angles baixos 
d’entre 20° i 40°. El segon grup, el formen 7 eines, majoritàriament BP, amb talls 
actius d’entre 30° i 50°, i que han treballat amb angles alts d’entre 75° i 90°. 

Tant en un grup com en l’altre, dominen les delineacions horitzontals del tall 
convexes o rectes, i les delineacions sagitals rectes o lleugerament incurvades. En tots 
els casos el moviment que ha realitzat l’objecte ha estat longitudinal unidireccional, si 
bé en el grup de peces que ha eliminat teixits interns el moviment tenia una certa 
tendència a ser oblic. 

M.P sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SN SNP02(2) 55 ncfg cc rt pell fresc l-u 75-90 10’x3 

SPP02 65 cfg cx rt pell fresc l-u 75-90 15’ 
SPP03 60 cfg cx rt pell fresc l-u 25-35 20’ 
SPP05 50 cfg cx rt pell fresc l-u 30-40 30’ 

 
SP 

SPP06(2) 45 ncfg rt rt pell fresc l-u 25-35 10’x3 
SMP01(P) 30 ncfg cx rt cuir sec l-u 75-90 20’ 
SMP2B(P) 35 ncfg sin inc cuir sec l-u 75-90 15’ 
SMP05A(P) 40 ncfg cx rt cuir mullat l-u 75-90 15’ 
SMP19A(P) 30 ncfg cx inc pell fresc l-u 75-90 30’ 

 
 
 
SMP 

SMP19C(P) 35 ncfg 1a rt pell fresc l-u 75-90 25’ 
SHP01 70 cfg cx rt pell fresc l-u 40-50 20’ SH 
SHP02(1) 50 ncfg cx inc pell fresc l-u 20-30 30’ 

SG SGP08 60 ncfg cx rt pell fresc l-u 20-30 30’ 

Taula 4.9. Variables principals dels experiments de tallar pell. 

 

D.1. Pell fresca 

Les eines que han intervingut sobre pell fresca presenten, en general, 
deformacions bastant contínues al llarg de tot el tall actiu. Aquest fet ve donat pel baix 
índex de fractura del tall durant el procés de treball, afavorit per la inexistència 
d’elements durs en la matèria treballada i per la facilitat, donades les característiques 
d’aquesta, de realitzar moviments continus i regulars. 

L’extensió de les deformacions en la cara de desplaçament de l’objecte es mou 
entre les 100 i les 200 µm, tot i que en una de les peces, emprada per fer tires de pell, 
ha penetrat en algun punt fins a les 500 µm. 
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 La distribució de les deformacions en la cara és força gradual. Es localitzen 
preferentment en el tall i en les parts altes del relleu més pròximes a aquest. Com ja 
s’ha observat en les eines que han tallat biomassa animal tova, les deformacions d’ús 
tenen tendència a distribuir-se en forma de bandes perpendiculars al moviment de 
l’objecte. També en aquest cas, la distribució en la cara i el tipus de trama del 
poliment estan condicionats pel tipus de superfície del sílex, de forma que es donen 
distribucions més regulars en les varietats de sílex de superfície fina (SMP, SP i SH), i 
més discontínues i limitades a les parts altes en les varietats de sílex de superfície més 
rugosa (SN i SG).  

Les deformacions plàstiques documentades en aquest grup d’eines presenten 
una gran variabilitat pel que fa al seu aspecte, similar a la documentada en els 
instruments utilitzats en les tasques de carnisseria. Així, en les varietats de sílex de 
topografia més abrupta, es donen poliments de trama irregular, que a nivell concret 
acostumen a presentar estructures de tipus flocular i textura d’aspecte rugós i aspre, 
amb petits punts on la compressió ha generat superfícies de textura llisa i compacta. El 
tall es presenta força arrodonit i amb un topografia bastant regular, ja que és la zona 
que es veu més afectada pel poliment. El relleu general irregular i l’estructura flocular 
d’algunes superfícies deriva de la topografia original de la superfície del sílex, que 
l’abrasió i el poliment no han pogut eliminar totalment (fig. 4.27). 

En el cas de les peces elaborades amb varietats de sílex de superfície fina, és 
més habitual que es desenvolupin ràpidament poliments de trama compacta, ja que el 
relleu ràpidament queda arrasat per l’abrasió. En aquests casos, les superfícies 
acostumen a presentar una textura llisa i compacta, solcada per estries de fons llis molt 
desdibuixades, orientades d’acord amb el sentit del moviment (fig. 4.28). L’excepció 
la constitueix el sílex d’Aïn Hanech, que desenvolupa molt poc les deformacions, en 
la major part dels casos limitades a un lleuger desdibuixament del relleu i sense 
gairebé cap estria. 

També s’han documentat deformacions puntuals en forma de plaques amb 
relleu intern ondulat, superfície de textura llisa i molt compacta, i límits totalment 
nítids (fig. 4.29).  

En tots els casos, a excepció de les plaques amb relleu intern ondulat, s’han 
documentat estries. En general, són força abundants, especialment en les superfícies 
de textura més fina, si bé es presenten tan desdibuixades que en molts casos tan sols 
són visibles a alts augments. La majoria de les estries presenten un fons llis, però en 
les superfícies de textura aspra se’n donen algunes de fons rugós.  

En termes generals, les deformacions documentades en les eines emprades per 
tallar la pell fresca són molt similars a les documentades en les peces utilitzades en 
tasques de carnisseria i, en la major part dels casos, és impossible diferenciar-les en 
base a les seves característiques morfològiques. 
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A. Tall fresc D. Tall fresc 

  
B. 10’ E. 10’ 

  
C. 30’ F. 30’ 

Figura 4.27. Seqüència de l’experiment SNP02-2. Sèries del mateix punt a diferents augments: A-C i 
D-F. 
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A. Tall fresc B. 15’ 

 
C. Tall fresc D. 15’ 

Figura 4.28. Seqüència de l’experiment SPP02. Sèries del mateix punt a diferents augments: A-B i C-
D. 
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A. Tall fresc B. 20’ 

  
C. 20’ D. 20’ 

Figura 4.29. Seqüència de l’experiment SPP03 (A i B), i detalls de la deformació (C i D).  

 

D.2. Pell seca / cuir 

Les eines que han estat utilitzades per tallar pell seca, en aquest cas cuir 
industrial, també presenten deformacions molt lleugeres, però força contínues al llarg 
de tot el tall actiu, si bé aquest ha sofert una fracturació major que en el cas de les 
peces que han tallat pell fresca. 

L’extensió de les deformacions en la cara de l’objecte és molt similar a la 
documentada en les eines que han tallat pell fresca, al voltant d’unes 200 µm. La seva 
distribució és força gradual, i té tendència a organitzar-se en forma de bandes 
perpendiculars al moviment de l’objecte (fig. 4.30.A). El poliment es concentra en el 
tall i en les parts altes del relleu més pròximes a aquest.  
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Les superfícies deformades presenten estructura granulada i/o flocular i textura 
d’aspecte aspre (fig. 4.30.B). Gairebé no s’ha observat cap punt on la compressió hagi 
donat lloc a superfícies llises i compactes, a excepció d’alguna zona del tall i del fons 
d’alguna estria. S’observa un predomini gairebé absolut dels fenòmens d’abrasió. Les 
estries són escasses, petites i de fons fosc. 

No s’han observat diferències significatives entre les deformacions provocades 
pel tall del cuir en estat sec i les generades pel cuir mullat, possiblement a causa de 
l’escàs nombre de peces experimentals de què disposem per aquests materials. 

  
A. 15’ B. 20’ 

Figura 4.30. Experiment SMP05A-P (A) i SMP01-P (B). 

 

3.1.1.2. Matèries animals dures 

Agrupem en aquesta presentació de dades els experiments realitzats sobre 
matèries dures animals, on incloem l’os, la banya de cérvol i la conquilla. Si bé es 
tracta de materials diversos, amb una significació arqueològica molt diferent, a nivell 
experimental poden considerar-se dins la mateixa categoria, en base a la seva duresa i 
composició química. En aquest marc general, es prenen en compte un total de 15 
experiments, 10 en os, 2 en banya de cérvol i 2 en conquilla. Pel que fa a les accions 
desenvolupades, hem distingit entre: gratar endarrere, rebaixar, tallar, i fracturar per 
percussió directa. Seguidament es presenten els resultats d’aquests experiments, per 
accions, al·ludint, quan és possible, a les diferències observades segons la matèria 
treballada i l’estat de la mateixa. 

 

A. Gratar endarrere 

En aquesta acció s’han utilitzat un total de 5 objectes, amb talls actius no 
configurats i d’angle abrupte (taula 4.10). En tots els casos, el moviment és transversal 
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unidireccional, de distal a proximal, i l’angle de treball oscil·la entre els 45° i els 70°. 
Els materials concrets intervinguts són l’os fresc, l’os sec i la banya de cérvol. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SI SIO01 90 ncfg rt rt os fresc t-u 45 12’ 

SMP18-4(O) 75 ncfg cc rt os fresc t-u 60 30’ 
SMP17-3(O) 60 ncfg cc rt os fresc t-u 60 30’ 
SMP17-7(O) 85 ncfg cc rt os sec t-u 50 30’ 

SMP 

SMP19E(A)-2 90 ncfg rt inc banya sec t-u 70 10’ 

Taula 4.10. Variables principals dels experiments de gratar endarrere matèries animals dures. 

 

A.1. Os fresc 

Les deformacions produïdes en gratar endarrere os fresc són molt contínues en 
el tall, fenomen que es veu, però, afectat pel freqüent escantellament. 

La distribució de les deformacions es caracteritza per l’existència d’una banda 
contínua vora el tall, que penetra gradualment cap a la cara unes 80-100µm, amb uns 
límits interns molt nítids. La trama de la franja amb deformacions és, doncs, molt 
compacta a la vora del tall, i semitancada cap a l’interior (fig. 4.31). El tall està 
mitjanament arrodonit, tret que es pot observar en trams lliures d’escantells. La 
invasió cap a la cara dorsal de les deformacions és pràcticament inexistent. 

  
A. 30’ B. 30’  

Figura 4.31. Experiment SMP17-3 (O). 

La topografia general de l’àrea modificada és llisa i ondulada. Les zones de 
màxima deformació tenen una superfície molt llisa, sense forats relictes, especialment 
en els sílex de textura més fina. El microrelleu és pla a la franja més compacta, i 
lleugerament convex i voluminós cap a l’interior. En els sílex més grollers o en zones 
amb inclusions de cristalls més grans, es continuen veient les fractures subjacents i els 
forats relictes. Aquestes depressions no es rebleixen de matèria dissolta (fig. 4.32), 
fenomen molt interessant per la interpretació del procés de poliment de la superfície, i 
que es tracta en l’apartat corresponent. 
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A. 30’ B. 30’ 

Figura 4.32. Experiments SMP18-4-O (A) i SMP17-7-O (B). 

En alguns casos es veuen fractures damunt del que sembla un dipòsit. Una 
neteja més acurada de la mostra ha permès eliminar residus adherits a la superfície, i 
comprovar que les fractures són a l’estructura del sílex (fig. 4.33). Les abundants 
esquerdes que s’observen, molt característiques del treball de l’os, són producte de 
fractures incipients del tall provocades per la duresa de la matèria intervinguda. La 
microanàlisi realitzada sobre els residus ha donat calci (procedent de l’os treballat), 
mentre que a la zona clarament deformada ha donat silici com a únic component. 
Aquest cas concret es comenta específicament en l’apartat dedicat als residus. 

  
A. 12’ B. 12’ (després 2ª neteja) 

Figura 4.33. Experiment SIO01. 

En els punts de màxim esforç, apareixen grups de figures de fregament molt 
ben marcades. Són solcs curts, de fons suau i en forma de cometa, que es disposen en 
grups als límits de les plaques de màxima deformació, a les quals confereixen una 
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superfície ondulada (normalment, les plaques de deformació tenen límits molt definits, 
des d’on arrenquen / on acaben les estries) (fig. 4.34). 

  
A.30’ B.30’ 

Figura 4.34. Experiment SMP17-3-O. 

Donat el tipus de moviment, el tall presenta molts escantells cap a la cara 
dorsal i les ja esmentades esquerdes. Aquest fet provoca la contínua pèrdua de la 
franja amb deformació màxima, la qual es torna a desenvolupar amb rapidesa en la 
nova vora (fig. 4.35). 

   

  
A. Tall fresc B. 12’ 

Figura 4.35. Seqüència de l’experiment SIO01. 

 

A.2. Os sec 

L’acció de gratar endarrere realitzada sobre os sec dóna com a resultat un patró 
de deformació molt similar al que acabem de descriure. Pel que fa a l’extensió i a la 
distribució, presenta les mateixes característiques, tot i que l’escantellament del tall, i, 
per tant, la intermitència de les deformacions, és major. 
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S’observa també molt clarament la banda amb trama compacta limitada al tall i 
límits interns ben definits (fig. 4.36.A i B). 

Les sèries de figures de fregament en forma de cometa que acaben donant un 
aspecte ondulat a la superfície en els punts de màxim esforç, són amb l’os sec tant o 
més marcades que amb el fresc. A aquestes, s’hi afegeixen zones amb estries més 
fines, lineals, no restringides als límits de les plaques de màxima deformació (fig. 
4.36.C i D). 

 

  
A. 30’ B. 30’  

  
C. 30’ D. 30’  

Figura 4.36. Experiment SMP17-7-O. 

 

A.3. Banya de cérvol 

L’única acció de gratar realitzada sobre banya de cérvol ha produït unes 
deformacions en el tall actiu en les quals predomina la fracturació del mateix. S’hi 
associa un poliment molt menys desenvolupat que en el cas de l’os, amb una 
topografia general més irregular, una textura més rugosa i un gran nombre de figures 
de fregament de fons ample i llis (fig. 4.37). 
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10’ 

Figura 4.37. Experiment SMP19E-A-2. 

 

B. Gratar endavant 

En l’acció de gratar endavant matèries animals dures s’han realitzat 3 
experiments, tots ells sobre os (taula 4.11). S’han utilitzat tant talls actius configurats 
com no configurats, d’angle simple i semiabrupte. El moviment és transversal 
unidireccional (en un cas lleugerament oblic), de proximal a distal, i l’angle de treball 
oscil·la entre els 25° i els 50°. En cap cas, l’eina penetra significativament en la 
matèria treballada. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SMP SMP18-8(O) 75 ncfg-cfg rt rt os sec t-u 50 30’ 
SN SNO01-1 40 ncfg cx rt os fresc t/o-u 45 15’ 
 SNC29-2 60 cfg cx rt os fresc t-u 25 10’ 

Taula 4.11. Variables principals dels experiments de gratar endavant os. 

L’extensió en el tall de les deformacions produïdes per l’acció de gratar 
endavant os és mitjanament contínua, molt depenent del relleu original del sílex. Es 
presenten concentrades en una banda vora el tall, amb límits inicialment difosos i més 
clars en estadis avançats, en què l’esmentada franja por arribar a penetrar unes 100µm.  

En estadis inicials, la vora es fractura, i les deformacions afecten preferentment 
les parts altes del microrelleu. La trama resultant és oberta, amb illes de poliment ben 
delimitades, sense arribar a tenir un aspecte general compacte (fig. 4.38) Aquestes 
clapes tenen una superfície molt plana, estan orientades i presenten escassos i difosos 
estigmes lineals (fig. 4.39.A). En estadis més avançats, la trama arriba a ser compacta, 
de topografia llisa, lleugerament ondulada. La textura esdevé més llisa i plana. Només 
puntualment s’observen les ondulacions als límits de les plaques de deformació 
màxima esmentades anteriorment.  
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A. Tall fresc B. 10’ 

Figura 4.38. Seqüència de l’experiment SNC29-2. 

S’han observat poques diferències entre l’os fresc i el sec (degut bàsicament a 
la reduïda mostra amb què es compta). Únicament cal destacar una textura més llisa i 
plana per al sec en els punts de màxima deformació (fig. 4.39.B). La freqüència de 
figures de fregament és en tots el casos molt baixa. 

 

  
A. 15’ B. 30’ 

Figura 4.39. Experiments SNO01-1 (A) i SMP18-8-O (B). 

 

C. Tallar 

En aquesta acció s’han utilitzat un total de 5 objectes, amb talls actius no 
configurats i d’angle majoritàriament semiabrupte (taula 4.12). En tots els casos, el 
moviment és  transversal i, menys en un experiment, bidireccional. L’angle de treball 
és sempre de 90°. Els materials concrets intervinguts són l’os fresc, l’os sec, la banya 
de cérvol i la conquilla.  
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M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SMP20C(O) 55 ncfg cc(rt) rt os fresc t-u 90 10’ x 2 
SMP20E(O) 70 ncfg cc inc os sec t-b 90 10’ x 3 
SMP19E(A)-1 75 ncfg cx inc banya sec t-b 90 10’ 
SMP17-6(O) 65 ncfg rt rt conquilla sec t-b 90 15’ 

SMP 

SMP18-7(O) 35 ncfg cx rt conquilla sec t-b 90 15’ 

Taula 4.12. Variables principals dels experiments de tallar matèries animals dures. 

 

C.1. Os 

Les deformacions produïdes per l’acció de tallar os fresc tenen una extensió 
molt contínua en el tall, interrompuda, però, pels nombrosos escantells. 

La seva distribució és gradual, cap a les dues cares, amb una vora fortament 
modificada i una disposició en bandes perpendiculars al tall, de forma que queden 
units els punts més alts del relleu. La topografia resultant presenta lleugeres 
ondulacions. Les deformacions plàstiques es poden identificar fins a 200-250 µm cap 
a l’interior de la cara. 

La trama es va tancant durant el procés, arribant a ser força compacta. Els 
punts amb deformació es van unint, fins a crear unes superfícies molt llises i planes, 
amb contorns nets (fig. 4.40.A i B). 

En alguns punts, apareixen figures de fregament al límit de les plaques de 
màxima deformació, que els donen l’aspecte ondulat ja descrit amb el treball de l’os, 
en aquest cas, paral·leles al tall (fig. 4.40.C i D). Aquest fenomen afecta essencialment 
el front d’entrada de les deformacions, per la qual cosa és un bon indicador del sentit 
del moviment efectuat. 

En tallar os sec es produeixen deformacions de característiques similars a les 
descrites per al os fresc. El tall, però, es presenta significativament més fracturat. Per 
aquesta raó, a mida que avança el procés d’utilització, les deformacions que van 
desenvolupant-se es perden a causa dels escantells (fig. 4.41). 

La distribució és essencialment en illes, normalment allargades i amb el seu 
eix major perpendicular al tall, sovint seguint les arestes dels nombrosos escantells. El 
tall presenta una banda compacta molt limitada (fig. 4.42.A). La topografia resultant 
és molt irregular, i la trama, en illes inconnexes a l’inici, no s’arriba a tancar. 

Les deformacions plàstiques són puntualment molt intenses. Les superfícies 
resultants són llises, lleugerament ondulades (fig. 4.42.B), tot i que, a causa de les 
abundants figures de fregament, són comuns també les textures més granuloses (fig. 
4.42.C). No s’observen estries fines, sinó abundants bandes llises, algunes de fons 
fosc, poc profundes (fig. 4.42.D). 
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A. 10’ B. 10’ 

  
C. 10’  D. 10’  

Figura 4.40. Experiment SMP20C-O. 

 

 

   
A.10’ B. 10’ (detall) C. 20’ 

Figura 4.41. Seqüència de l’experiment SMP20E-O 
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A. 10’ B. 10’ 

  
C. 20’ D. 10’ 

Figura 4.42. Experiment SMP20E-O. 

 

C.2. Banya de cérvol 

En l’única acció de tallar banya de cérvol que s’ha realitzat, a causa de 
l’abundant fracturació del tall, les úniques deformacions plàstiques que s’han pogut 
documentar són abundants figures de fregament, molt marcades, en forma de bandes 
llargues de compressió, estriades en el seu interior (fig. 4.43). 
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10’ 

Figura 4.43. Experiment SMP19E-A. 

 

C.3. Conquilla 

En l’acció de tallar conquilla, les modificacions causades per l’ús són similars 
a les descrites per a l’os. En general, estan més desenvolupades i, com en el cas de l’os 
sec, molt afectades per la contínua fracturació del tall (fig. 4.44.A). Els escantells es 
produeixen cap a ambdues cares, tot i que predominen a la cara dorsal. 

Cap a l’interior de les cares, les deformacions es distribueixen en forma de 
banda contínua, amb límits interns nets, fins a unes 400 µm (fig. 4.44.B). La trama és 
compacta, i la topografia llisa, lleugerament ondulada. El tall està totalment arrodonit 
(fig. 4.44.C). 

Amb l’acció de tallar conquilla, es donen figures de fregament molt marcades 
en els punts més prominents del tall i en les arestes d’escantells (fig. 4.44.D i E). Es 
tracta d’estries paral·leles amples, de fons còncau i suau, molt llises, que es presenten 
agrupades i orientades segons la direcció del moviment. 

De forma esporàdica, es donen punts amb un poliment extrem, en forma de 
plaques de textura molt llisa i compacta, amb límits extremament nets (fig. 4.44.F). El 
relleu d’aquestes plaques és ondulat, a causa de la presència de solcs paral·lels, els 
quals confereixen al perímetre una delineació dentada. 
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A. 15’ B. 15’ 

  
C. 15’ D. 15’ 

  
E. 15’ F. 15’ 

Figura 4.44. Experiments SMP17-6-O (A,C,E) i SMP18-7-O (B,D,F). 

 

D. Fracturar per percussió directa 

Aquesta acció ha estat portada a terme utilitzant un objecte de gran format, 
amb una massa d’1’5 kg, amb el qual es fracturaren diàfisis d’ossos llargs de bòvid 
durant 5 minuts (taula 4.13).   

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SU SUO01 75 ncfg rt sin os fresc t-u 90 5’ 

Taula 4.13. Variables principals de l’experiment de fracturar os fresc per percussió directa. 
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El tall actiu de l’objecte utilitzat es fracturava contínuament, fenomen que ha 
permès únicament documentar, a banda dels escantells, petites deformacions 
plàstiques generades en els darrers cops efectuats. El tall i relleu general es presenten 
amb una lleugera suavització, i es donen bandes de compressió marcada amb petites 
estries de fons fosc al seu interior (fig. 4.45).  

 
A. 5’ B. 5’ 

Figura 4.45. Experiment SUO01. 

 

En aquest apartat es presenten els resultats dels experiments realitzats sobre 
matèries vegetals, les quals han estat dividides en funció de la seva duresa. Hem 
distingit dos grans grups: el de les dures, composat per la fusta i la canya, i el de les 
toves, on hem inclòs experiments realitzats  sobre plantes herbàcies.  

 

3.1.2. Matèries vegetals 

3.1.2.1. Matèries vegetals dures 

En el grup genèric de matèries vegetals dures, hem contemplat la totalitat dels 
experiments realitzats sobre fusta, tot i la certa variabilitat quant a textura i duresa que 
es deriva de la inclusió de diverses espècies d’arbres i arbustos (veure llistat en 
annex). L’altre material inclòs en aquest grup ha estat la canya, la qual, a pesar de ser 
una herbàcia, presenta unes característiques físiques properes a la fusta. 

 

3.1.2.1.1. Fusta 

En el marc genèric de la transformació de la fusta, s’han realitzat un total de 44 
experiments amb sílex. Pel que fa a les accions desenvolupades, hem distingit entre: 
gratar endarrere, gratar endavant, rebaixar, tallar i perforar. Seguidament es presenten 
els resultats d’aquests experiments, per accions, al·ludint, quan és possible, a les 
diferències observades segons l’estat de la matèria treballada. 
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A. Gratar endarrere 

En aquesta acció s’han utilitzat un total de 14 objectes, amb talls actius quasi 
exclusivament no configurats i d’angle predominantment simple o semiabrupte. En 
tots els casos, el moviment és transversal unidireccional, de distal a proximal, i l’angle 
de treball (tret d’un cas) superior als 45°, essent el més comú al voltant dels 75° (taula 
4.14). S’ha intervingut fusta de diverses espècies, fresca, seca i cremada (veure llistat 
d’experimentacions en annex).  

M.P sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SC SCF02-2 70 ncfg cc(rt) rt fusta fresc t-u 70 10’+15’ 
SH SHF01-2 60 ncfg cx rt fusta fresc t-u 90 15’ x 2 

SIF01 70 ncfg cc-dent rt fusta fresc t-u 75-85 15’ 
SIE15-3 85 ret cx-dent rt fusta fresc t-u 50 10’ x 3 

SI 

SIE06-2 55 ret cx rt fusta sec t-u 75 10’ x 3 
SMP04D(F) 55 ncfg cx rt fusta fresc t-u 10-15 30’ 
SMP22B(F) 70 ncfg cx-dent rt fusta fresc t-u 70 15’ 
SMP21C(F)-1 50 ncfg rt rt fusta fresc t-u 75 15’ 
SMP20A(F) 45 ncfg rt rt fusta fresc t-u 80 10’ x 4 
SMP18-3(F) 50 ncfg cc(rt) rt fusta fresc t-u 75 30’ 
SMP17-1(F) 55 ncfg rt rt fusta fresc t-u 75 30’ 

SMP 

SMP17-8(F) 70 ncfg cx rt fusta cremat t-u 45 20’ 
SN SNF02-1 70-80 ncfg cx rt fusta fresc t-u 60 10’+15’ 
SP SPF01-2 65 cfg rt rt fusta fresc t-u 75 10’ x 2 

Taula 4.14. Variables principals dels experiments de gratar endarrere fusta. 

 

A.1. Fusta fresca  

En aquesta acció, l’extensió de les modificacions és generalment contínua en el 
tall actiu, només interrompuda en alguns casos per la fracturació del mateix. A banda 
dels escantells, en la continuïtat de les deformacions en el tall hi influeix també la 
topografia original del sílex; en els de gra més fi i homogeni (SMP, SP), l’extensió sol 
ser més contínua que en els de gra més groller i heterogeni (SN, SC, SI). 

Quant a la distribució, amb angles de treball i angles actius alts, el més 
significatiu és l’existència d’una banda limitada al tall (d’una amplada variable, amb 
valors de fins a 50µm), amb un límit intern ben diferenciat (fig. 4.46.A). Sovint, però, 
la distribució és bimodal, és a dir, presenta l’esmentada banda amb límits més difosos 
i una zona més a l’interior gradualment menys deformada (fig.4.46.B). En menys 
ocasions, la distribució és completament gradual. 

La formació d’aquesta banda tan marcada a la vora del tall pot explicar-se per 
la concentració de l’esforç en molt poca superfície. Com a norma general, la quantitat 
de superfície que entra en contacte ve determinada per l’angle de treball i per la duresa 
de la matèria treballada. Quan es realitza aquest tipus d’acció però amb un angle de 
treball molt baix (SMP04D-F), les deformacions es desenvolupen molt poc, perquè la 
peça llisca per damunt de la superfície de la fusta, en lloc de penetrar-hi. 

  



Resultats experimentals 123 

L’acció de gratar endarrere sobre fusta fresca produeix un sistemàtic 
arrodoniment mitjà del tall, limitat al mateix (fig. 4.46.C), o envaint lleugerament la 
cara dorsal en els casos d’angle de treball més alt (fig. 4.47). 

 

  
A. 15’ B. 25’ 

  
C. 20’ D. 25’ 

Figura 4.46. Experiments SIF01 (A), SCF02-2 (B i D) i SMP20A-F (C). 

Les trames resultants d’aquesta acció són bastant tancades des d’un inici, 
sobretot a l’esmentada franja del tall, on acostuma a ser compacta. Més cap a 
l’interior, sol presentar-se inicialment en illes, i es va tancant a mida que s’avança en 
l’acció. 

La topografia general és irregular, marcadament voluminosa (sempre en funció 
del relleu original del sílex). Les superfícies de màxima deformació són de textura 
llisa i de tendència a la convexitat. A mida que avança el procés, aquest tret es va 
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accentuant. A la vora del tall, el relleu esdevé totalment convex, i gairebé 
desapareixen les microdepressions (fig. 4.48). 

En els trams més modificats del tall, s’observa un poliment intens, amb una 
clara compressió de l’estructura. Puntualment, es donen petites fractures en la 
superfície deformada plàsticament, que poden arribar a provocar fenòmens de 
descamació (fig. 4.46.D). 

 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 25’ 

Figura 4.47. Seqüència de l’experiment SCF02-2. 

L’acció de gratar endarrere sobre fusta fresca no presenta usualment figures de 
fregament. Només, en alguns casos, arriben a formar-se uns estigmes lineals, molt 
suaus, de fons llis. 

En tots els casos, els escantells es documenten a la cara dorsal de l’instrument, 
més o menys abundants depenent de la duresa de la matèria treballada, de l’angle del 
tall actiu i de la fragilitat de cada tipus de sílex concret. 

Malgrat els efectes derivats del relleu original de la roca que hem esmentat, en 
general, tots els tipus de sílex coincideixen amb el patró de deformació descrit, menys, 
el SH. En aquest, les deformacions es desenvolupen menys. Presenten una distribució  
gradual. lleugerament bimodal. Hi ha una banda al tall més llisa, que l’arrodoneix una 
mica, mentre que cap a l’interior és més rugós. A les parts altes, es creen puntualment 
superfícies llises i convexes. S’observen lleugeres bandes de deformació, amb límits 
més clars cap a l’interior. Amb el procés, la trama es va tancant, i la superfície es va 
fent més llisa (fig. 4.49). 
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A. 20’ D. 20’ 

  
B. 30’ E. 30’ 

  
C. 40’ F. 40’ 

Figura 4.48. Seqüència de l’experiment SMP20A-F. Sèries d’un punt a diferents augments (A-C i D-
F). 
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A. Tall fresc D. Tall fresc 

  
B. 15’ E. 15’ 

  
C. 30’ F. 30’ 

Figura 4.49. Seqüència de l’experiment SHF01-2. Sèries d’un punt a diferents augments (A-C i D-F). 
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A.2. Fusta seca 

L’acció de gratar endarrere fusta seca dóna com a resultat unes deformacions 
molt similars a la fusta fresca. S’observa una distribució bimodal, amb una banda de 
trama compacta més limitada al tall (10µm), molt marcada, amb límits interns molt 
nets, i l’existència d’illes de poliment (només a les parts altes) cap a l’interior. Com 
amb la fusta fresca, les deformacions no afecten la cara dorsal. 

La superfície de les deformacions és llisa, de relleu convex. No s’observen 
estries. Els escantells es produeixen cap a la cara dorsal, de forma bastant contínua, i 
les deformacions que apareixen en les noves superfícies presenten les mateixes 
característiques que les dels estadis inicials (fig.4.50). 

 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ 

Figura 4.50. Seqüència de l’experiment SIE06-2. 

 

A.3. Fusta cremada 

Amb l’acció de gratar endarrere la fusta seca exposada al foc, de forma que la 
intervenció és sobre matèria parcialment carbonitzada, es forma una banda molt 
limitada al tall, de superfície ondulada, a causa de nombroses figures de fregament 
lineals, transversals al tall. 

 

B. Gratar endavant 

En aquesta acció s’han realitzat únicament 2 experiments, amb objectes amb 
talls abruptes no configurats. El moviment ha estat en ambdós casos transversal 
unidireccional, amb angles de treball de fins a 30°. En un cas s’ha intervingut fresca, i 
en l’altre seca (taula 4.15).  

M.P sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SIE15-2 70 ret cx-dent rt fusta fresc t-u 30 10’ x 3 SI 
SIE06-3 80 ret cc Rt fusta sec t-u 15-20 10’ x 3 

Taula 4.15. Variables principals dels experiments de gratar endavant fusta. 
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En l’acció de gratar endavant, l’extensió de les deformacions és generalment 
contínua en el tall actiu, només interrompuda en alguns casos per l’escassa fracturació 
del mateix.  

La distribució de les deformacions es presenta en una banda molt marcada, 
limitada al tall. Aquesta, es fa evident des d’un inici, amb una extensió cap a la cara de 
desplaçament a les 10µm, i arriba a tenir una amplada màxima d’unes 20-30µm. Els 
seus límits interns són normalment molt nets, només puntualment difosos, tant en la 
fusta fresca (fig.4.51.A), com en la seca (fig.4.51.B). El tall es presenta arrodonit, i la 
deformació envaeix clarament la cara dorsal, en extensions fins i tot majors que a la 
ventral, però amb molta menys intensitat. 

Tot i que en un estadi molt inicial les deformacions afecten només les parts 
altes del microrelleu, creant superfícies amb una textura rugosa, la trama es tanca 
ràpidament i la topografia esdevé llisa, lleugerament ondulada i convexa. Els punts de 
màxima deformació conserven petits forats de contorn nítid, no de nova formació, 
sinó relictes de les zones més deprimides del relleu original (fig. 4.52). 

Els punts amb més deformació presenten una orientació visible, especialment 
amb la matèria treballada en estat sec, a partir de la seva morfologia allargada amb 
cues terminals, amb el seu eix major orientat perpendicularment al tall. 

En els objectes utilitzats en l’acció de gratar endavant no s’observen estries de 
forma sistemàtica. A grans augments, se’n poden distingir algunes, molt aïllades, 
perpendiculars al tall i molt fines.  

S’ha pogut observar que quan l’acció de gratar endavant es realitza amb un 
angle de treball molt pla, es produeixen escassos escantells, mentre que l’augment 
d’angle comporta un escantellament més significatiu. Aquest es dóna 
predominantment cap a la cara ventral, i ocasiona un trencament de la continuïtat de la 
banda de deformació vora el tall. Si l’acció es prolonga, però, tornen a aparèixer 
deformacions de les mateixes característiques. Aquest procés està clarament il·lustrat a 
la sèrie de la figura 4.53. 
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A. 30’ B. 10’ 

Figura 4.51. Experiments SIE15-2 (A) i SIE06-3 (B). 

  
A. Tall fresc B. 10’ 

  
C. 20’ D. 30’ 

Figura 4.52. Seqüència de l’experiment SIE06-3. 
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A. Tall fresc B. 10’ 

  
C. 20’ D. 30’ 

Figura 4.53. Seqüència de l’experiment SIE15-2. 

 

 

C. Rebaixar 

En l’acció de rebaixar s’han utilitzat 16 objectes, tots ells amb talls actius no 
configurats d’angle menor de 65°. El moviment és sempre unidireccional i 
preferentment transversal, tot i que s’han realitzat moviments oblics i mixtos 
(transversal/oblic). L’angle de treball, tot i que variable, és predominantment mitjà, de 
forma que el tall actiu penetra considerablement en la matèria intervinguda. S’ha 
treballat fusta fresca, seca i cremada (taula 4. 16). 
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M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SCF01 40 ncfg cx rt fusta fresc t-u 45 20’ SC 
SCF02-1 40 ncfg cx rt fusta fresc t-u 45 10’+15’ 

SH SHF01-1 30 ncfg cc inc fusta fresc t-u 35-40 15’ x 2 
SMP05B(F) 50 ncfg rt rt fusta fresc o-u 10-15 15’ 
SMP04B(F) 60 ncfg cx inc(rt) fusta fresc t-u 10-15 15’ 
SMP01B(F) 50 ncfg cx rt fusta fresc o-u 45-50 15’ 
SMP03A(F) 60 ncfg cc rt fusta fresc t-u 35-45 15’ 
SMP02F(F) 60 ncfg cc sin fusta sec t-u 30-45 15’ 
SMP02D(F) 55 ncfg cx rt fusta sec o-u 30-45 30’ 
SMP01A(F) 65 ncfg rt rt fusta sec t-u 45 15’ 
SMP02A(F)-1 45 ncfg cc rt fusta sec t/o-u 30-45 40’ 
SMP02A(F)-2 40 ncfg cc rt fusta sec t/o-u 30-45 20’ 
SMP17-2(F) 25 ncfg cc rt fusta sec t/o-u 30 60’ 
SMP18-1(F) 60 ncfg rt rt fusta sec t-u 85 30’ 

SMP 

SMP18-2(F) 50 ncfg cc rt fusta cremat t-u 60 20’ 
SN SNF01 45 ncfg rt(cc) rt fusta fresc t/o-u 45 20’ 

Taula 4.16. Variables principals dels experiments de rebaixar fusta. 

 

C.1. Fusta fresca 

En l’acció de rebaixar fusta fresca, la distribució de les deformacions al llarg 
del tall és bastant contínua. La franja amb deformacions és àmplia, d’una extensió 
màxima de 300 a 400µm, i es distribueix generalment de forma gradual cap a 
l’interior de la cara de desplaçament, amb límits interiors difusos (fig. 4.54.A). El tall 
es presenta mitjanament arrodonit, i la zona modificada envaeix lleugerament la cara 
dorsal. 

La topografia general és irregular, ondulada, i les superfícies de màxima 
deformació són llises i convexes, de textura fina i aspecte brillant (fig. 4.54.C i D).  

Inicialment, només s’observa deformació en les parts altes del relleu; la trama 
és oberta, mostrant illes de punts més deformats, amb superfícies poc llises. Durant el 
procés, la deformació ja no penetra més cap a l’interior, però la trama es va tancant, 
sense arribar a convertir-se en una banda més compacta vora el tall (fig.4.54.B). La 
superfície esdevé cada cop més polida, llisa i convexa (fig.4.55).  

En el sílex SH, aquest procés és similar, però menys acusat. S’hi observa també 
el tancament progressiu de la trama, la suavització del relleu i la formació puntual 
d’illes més llises (fig. 4.56.A-C). En algun cas, les deformacions es disposen en 
bandes més o menys difuses paral·leles al tall (fig. 4.56.D). 

En les zones més deformades, s’observen els ja esmentats forats relictes, que 
presenten també el seu eix major paral·lel al tall, producte del moviment transversal de 
l’instrument. La disposició de les deformacions plàstiques permet així mateix observar 
la cinemàtica de l’objecte (fig. 4.57-A), a partir de la seva relació amb les arestes dels 
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escantells, de la morfologia dels límits de les àrees deformades i d’estigmes lineals 
difosos. 

Aquest darrer aspecte, les figures de fregament, és poc present en l’acció de 
rebaixar fusta fresca. S’observen només a grans augments i de forma puntual (fig. 
4.57.B). 

L’escantellament del tall no és acusat en l’acció de rebaixar. Els escantells es 
produeixen només en els punts de màxim esforç, tant a la cara de desplaçament com a 
la superior. En aquesta darrera, solen ser menys continus i més grans. 

  
A. 15’ B. 15’ 

C. 20’ D. 20’ 

Figura 4.54. Experiments SMP01B-F (A i B) i SCF01 (C i D). 

 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 25’ 

Figura 4.55. Seqüència de l’experiment SCF02-1. 
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A. Tall fresc B. 15’ 

  
C. 30’ D. 15’ 

Figura 4.56. Seqüència (A-C) i detall (D) de l’experiment SHF01-1. 

 

  
A. 20’ B.15’ 

Figura 4.57. Experiments SNF01 (A) i SMP05B-F (B). 

 

  



Resultats experimentals 134 

C.2. Fusta seca 

 Amb el treball de la fusta seca, la distribució de les deformacions és similar a 
la de la fusta verda, però la banda vora el tall es presenta més ben delimitada, i arriba a 
ser més compacta, contínua i llisa.  

  
A. 40’ B. 40’ 

C. 40’ D. 60’ 

  
E- 60’ F. 20’ 

Figura 4.58. Experiments SMP02A-F-1 (A), SMP02A-F-2 (B i C), SMP17-2-F (D i E) i SMP18-2-F 
(F). 
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La disposició de les deformacions en bandes paral·leles al tall, unint les parts 
altes del relleu, només insinuada en el cas de la fusta fresca, és, amb la seca, molt 
evident. 

Donada la major duresa del material, i especialment en els sílex més 
granulosos, es dóna a l’inici del treball un major escantellament del tall. Aquest fet 
provoca l’aparició, amb temps de treball curts, de punts aïllats de deformació plàstica, 
localitzada a les parts altes del microrelleu, amb superfícies poc llises (fig. 4.58.A). 

Els punts de màxima deformació, de superfície molt llisa, presenten alguns 
estigmes lineals en forma d’estries de fons llis, molt suaus, així com els forats relictes 
ja descrits anteriorment (fig. 4.58.B i C). En estadis avançats, la superfície arriba a ser 
ondulada (amb clars solcs perpendiculars al tall), i els límits interns de la franja cada 
cop més ben delimitats (fig. 4.58.D i E). 

 

C.3. Fusta cremada 

 L’únic objecte utilitzat sobre fusta cremada presenta una distribució de les 
deformacions en illes, mitjanament desenvolupada, coincident amb el descrit per la 
fusta seca (fig. 4.58.F). 

 

D. Tallar 

 En l’acció de tallar han estat utilitzats 11 objectes, amb talls actius no 
configurats i d’angle majoritàriament simple. Els moviments han estat longitudinals, 
tan unidireccionals com bidireccionals, i l’angle de treball sempre alt, pròxim als 90°. 
S’ha treballat fusta fresca i seca (taula 4.17). 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SI SIE14-2 65 ret cx-dent rt fusta fresc l-u 80-90 10’ x 3 

SMP03D(F) 35 ncfg cx rt fusta fresc l-b 80-90 15’ 
SMP21C(F)-2 45 ncfg cx rt(sin) fusta fresc l-b 80-90 10’ 
SMP03B(F) 50 ncfg cx rt fusta fresc l-u 80-90 15’ 
SMP18-5(F) 40 ncfg cx rt fusta fresc l-u 80-90 30’ 
SMP17-5(F) 35 ncfg cx inc fusta fresc l-u 80-90 30’ 
SMP04A(F) 50 ncfg rt rt fusta sec l-u 80-90 15’ 
SMP18-6(F) 50 ncfg rt rt fusta sec l-u 80-90 30’ 

SMP 

SMP17-4(F) 40 ncfg cx rt fusta sec l-u 80-90 30’ 
SN SNF02-2 40 ncfg rt(cx) rt fusta fresc l-b 80-90 10’+15’ 
SP SPF01-1 45 ncfg rt rt fusta fresc l-b 80-90 10’ x 2 

Taula 4.17. Variables principals dels experiments de tallar fusta. 
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D.1. Fusta fresca 

L’acció de tallar comporta una extensió generalment contínua en el tall de les 
deformacions, només interrompuda per l’escantellament que es dóna en alguns casos. 
En sílex més grollers, com el SN, l’extensió és intermitent, a causa de les irregularitats 
topogràfiques. 

Donat l’alt angle de treball, el tipus de moviment i l’angle generalment baix del 
tall actiu, la penetració de l’instrument en la fusta fresca és significativa. Aquest fet 
comporta una distribució de les deformacions profunda, cap a les dues cares. 
L’extensió cap a la cara de major contacte pot oscil·lar entre 200 i 800 µm, segons 
l’angle del tall actiu i la granulometria del sílex. 

Quan s’ha portat a terme l’acció amb un tall actiu amb una cara cortical, com 
és el cas d’alguns experiments realitzats amb sílex MP, el tall s’ha fracturat molt degut 
a les esquerdes subcorticals, i les deformacions es desenvolupen no en el propi tall 
sinó una mica cap a l’interior 

La distribució característica és gradual, tot i que a la vora del tall es presenta 
una franja contínua més deformada, ja des dels estadis inicials. Aquesta banda apareix 
també quan hi ha una zona de relleu més alt a la vora (fig. 4.59). 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ 

Figura 4.59. Seqüència de l’experiment SPF01-1. 

En l’objecte de sílex SI utilitzat en aquesta acció, amb un angle actiu 
semiabrupte, la distribució és bimodal. S’hi observa una banda amb deformació llisa i 
d’aspecte brillant d’unes 10 µm, amb un límit intern difós. Al llarg del procés, el tall 
es va arrodonint, i va presentant una superfície més llisa i convexa, amb poca 
penetració cap a l’interior de la cara (fig. 4.60). 

La trama és oberta en els estadis inicials, moments en què la deformació afecta 
només les zones altes. Durant el procés, però, es va tancant la retícula i es va fent més 
compacta. 

En la fusta fresca s’observa un tret molt característic de les accions de tallar en 
general. Ens referim a la disposició en bandes perpendiculars al tall de les àrees 
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afectades per la deformació, la qual connecta zones altes del microrelleu (fig. 4.61.A i 
C). Aquest tret sol anar associat a un arrodoniment marcat del tall (fig. 4.61.B). 

La topografia general és irregular ondulada, amb superfície de textura llisa. El 
contorn dels punts amb deformació màxima és difús. En els sílex més fins, la textura 
de les zones polides és completament llisa, de relleu convex, mentre que en els de 
textura original més rugosa, la superfície polida només és llisa i compacta a la vora del 
tall, mantenint, més cap a l’interior, una textura més granulosa (fig. 4.61.D). Durant el 
procés, en tots els casos, la banda del tall es va arrodonint, les estries són menys 
marcades i, en general, l’aspecte més llis, suau i convex (fig. 4.62). 

 

  
A. Tall fresc B. 10’ 

  
C. 20’ D. 30’ 

Figura 4.60. Seqüència de l’experiment SIE14-2. 
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A. 30’ B. 30’ 

  
C. 15’ D. 15’ 

Figura 4.61. Experiments SMP17-5-F (A i B) i SMP3B-F (C i D). 

 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 25’ 

Figura 4.62. Seqüència de l’experiment SNF02-2. 

Les figures de fregament apareixen de forma abundant en tallar fusta fresca, 
sempre paral·leles al tall. En els objectes de sílex de gra més fi, s’observen lleugeres 
estries de fons fosc i fines bandes de compressió, més o menys abundants (fig. 
4.63.A). En els sílex més grollers, com el SN, es produeixen figures de fregament més 
abundants i marcades, també de fons fosc, però amb serrells laterals ben 
desenvolupats. Aquestes darreres estries presenten uns límits molt nítids a l’inici i 
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difosos al final, tret que pot ser altament indicatiu en la interpretació del sentit del 
moviment d’un objecte (fig. 4.63.B). 

  
A. 15’ B. 10’ 

Figura 4.63.  Experiments SMP3B-F (A) i SNF02-2 (B). 

Els escantells són un fenomen present però no abundant en l’acció de tallar 
fusta fresca. S’ha pogut registrar un trencament inicial del tall, molt marginal, i 
escassa aparició d’escantells grans (normalment en forma de mitja lluna). 

  
A. 30’ B. 30’ 

  
C. 30’ D. 30’ 

Figura 4.64. Experiments SMP18-6-F (A i B) i SMP17-4-F (C i D). 
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D.2. Fusta seca 

 Les característiques generals de les modificacions produïdes per l’acció de 
tallar fusta seca coincideixen àmpliament amb les de la fusta fresca. Hi ha, però, una 
sèrie d’atributs que es presenten de forma més marcada. Entre aquests, cal destacar un 
major escantellament dels talls actius, cap a les dues cares, i l’aparició de figures de 
fregament molt més desenvolupades. Entre aquestes, predominen les bandes de 
compressió, llises, més amples que amb la fusta fresca, i les estries fines de fons fosc 
(fig. 4.64.A i B). Les superfícies més polides, per acabar, tenen un relleu menys 
convex que amb la fusta fresca (fig. 4.64.C i D). 

 

E. Perforar 

En aquesta acció s’ha realitzat un únic experiment, amb un objecte de sílex 
SMP amb un tríedre no configurat (taula 4.18). El moviment realitzat és rotatori 
bidireccional. S’ha treballat fusta fresca. Les principals variables de l’experiment 
s’exposen en la següent taula: 

M.P. sigla config matèria estat mov α treb temps 
SMP SMP05C(F) ncfg fusta fresc r-b 90 15’ 

Taula 4.18. Variables principals de l’experiment de perforar fusta 

 La principal característica d’aquest tipus d’acció és l’elevada fracturació dels 
talls actius. La poca continuïtat de les deformacions plàstiques s’explica per la 
cinemàtica de l’objecte: el moviment de rotació provoca continus escantells en la zona 
activa, les arestes dels quals apareixen totalment arrodonides, amb superfícies llises i 
convexes i estigmes lineals difosos, perpendiculars al tall. 

 

3.1.2.1.2. Canya 

Tal i com hem esmentat més amunt, hem agrupat aquest material amb els 
vegetals durs donades les seves característiques físiques, tot i que, en ser una 
gramínia, comparteix certs trets amb el grup de les herbàcies, bàsicament la seva 
estructura anatòmica i la seva composició química. Aquesta situació intermèdia ha 
estat precisament la causa de la seva inclusió en la col·lecció experimental. Hem 
utilitzat tant la canya comuna (Arundo donax) com el bambú (Bambusa sp.). 

S’han realitzat un total de 5 experiments sobre aquest material amb objectes de 
sílex (taula 4.19). Donada la reduïda mostra i les coincidències amb les deformacions 
desenvolupades amb el treball de la fusta, en aquest apartat no farem una descripció 
sistemàtica per tipus d’acció i estat del material. Després de la taula general amb les 
variables essencials dels experiments, passarem a fer un comentari general de les 
traces observades, per a centrar-nos, finalment, en els resultats d’un experiment 
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encaminat a valorar les diferències entre les deformacions produïdes pel treball de la 
canya a diferents temperatures. 

M.P sigla α tall config del-h del-s estat acció mov α treb temps 
SMP02C(F) 80 ncfg cc rt sec gr.endar. t-u 80 15’ 
SMP07B(F) 80 ncfg cc inc sec gra.endav. t-u 0-10 15’ 

SMP 

SMP02E(F)  ncfg - - sec perforar r-b 90 10’ 
SPF02-1 50 ncfg rt rt fresc-f rebaixar t-u 40 10’ SP 
SPF02-2 50 ncfg cx rt fresc-c rebaixar t-u 40 10’ 

Taula 4.19. Variables principals dels experiments sobre canya. 

Tant en l’acció de gratar endarrere com en la de fer-ho endavant, es forma una 
banda contínua de deformació màxima limitada al tall, tal i com s’ha descrit per a les 
mateixes accions sobre fusta. En el primer cas (fig. 4.65.A), la banda, de límits 
relativament nítids, presenta una superfície de topografia ondulada, plena de solcs 
lineals orientats transversalment al tall. En l’acció de gratar endavant, en canvi, la 
banda, tot i que més estreta, té uns límits més difosos, i no presenta estigmes lineals 
(fig. 4.65.B- 533). En ambdós casos, la topografia és voluminosa, i la textura llisa. 

 
A. 15’ B. 15’ 

Figura 4.65. Experiments i SMP02C-F (A) SMP07B-F (B). 

 
10’ 

Figura 4.66. Experiment SMP2E-F. 
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Tal i com hem assenyalat en parlar de la fusta, l’acció de perforar provoca, com 
a tret principal, una elevada fracturació dels talls actius, la qual explica la 
discontinuïtat en les deformacions plàstiques (fig. 4.66). Les arestes de les fractures 
apareixen totalment polides, amb superfícies de textura llisa i estries en concordança 
amb el moviment efectuat. 

Pel que fa a l’acció de rebaixar, s’han realitzat dos experiments sobre canya 
fresca amb les mateixes condicions (sílex SP, tall actiu simple no configurat, angle de 
treball de 50° i 10’ de durada), però introduint la variable de la temperatura de la 
matèria treballada, amb l’objecte de valorar la seva incidència en l’aspecte de les 
deformacions. D’aquesta manera, s’ha realitzat l’acció de rebaixar amb la canya 
congelada, d’una banda, i amb la canya submergida intermitentment en aigua bullent, 
de l’altra. 

Les deformacions, en ambdós casos, són contínues en el tall actiu i molt ben 
desenvolupades, tal i com es posa en evidència en les seqüències de les figures 4.67 i 
4.68. Pel que fa a la seva distribució, sí que s’han observat diferències segons la 
temperatura de la matèria treballada. En el cas de la canya calenta, el poliment es 
distribueix de forma gradual, amb una certa tendència a la bimodalitat. És a dir, es 
dóna un poliment de trama tancada a la franja més propera al tall, que es va obrint 
molt progressivament cap a l’interior, fins a unes 400µm (fig. 4.67.E-H). Amb la 
canya freda, en canvi, la distribució presenta una banda molt més marcada, que 
mesura unes 70µm, de trama més tancada i amb un límit intern mol net, més a 
l’interior de la qual les deformacions són molt lleugeres, de trama oberta, presents fins 
a 250µm com a màxim (fig. 4.68.E-H). El tall presenta un arrodoniment major en el 
cas de la canya freda. La distribució del poliment cap a la cara dorsal és similar, en 
ambdós casos penetra de forma gradual fins a unes 250-300µm. 

La topografia de la zona amb deformacions ben desenvolupades és 
lleugerament ondulada, i més rugosa cap a l’interior. La textura de les superfícies és 
molt llisa, amb suaus ondulacions, en el cas de la canya freda, i més irregular en el cas 
de la calenta. En aquesta, la trama no s’acaba de tancar, s’observen els forats relictes, 
mentre que amb la freda el relleu resultant acaba essent més pla i homogeni. Les 
diferències en la textura són encara més evidents en la cara dorsal; la lleugera 
modificació de la superfície a la canya calenta (fig. 4.69.A) contrasta amb l’alt grau de 
poliment i les superfícies llises la canya freda (fig. 4.69.B). Dues visions sagitals del 
tall utilitzat sobre canya freda (abans i després de la utilització), permeten observar la 
diferència entre la banda compacta de poliment de la cara de contacte i les 
deformacions menys desenvolupades a la dorsal (fig. 4.69.C i D). 

 

  



  

    
A. Tall fresc B. Tall fresc C. Tall fresc D. Tall fresc 

    
E. 10’ F. 10’ G. 10’ H. 10’ 

Figura 4.67. Experiment SPF02-2; seqüència amb imatges del mateix punt a diferents augments, del tall fresc (A-D) i després de 10’ de treball (E-H). 



 

    
A. Tall fresc B. Tall fresc C. Tall fresc D. Tall fresc 

    
E. 10’ F. 10’ G. 10’ H. 10’ 

Figura 4.68. Experiment SPF02-1; seqüència amb imatges del mateix punt a diferents augments, del tall fresc (A-D) i després de 10’ de treball (E-H). 
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A. 10’ B. 10’ 

  
C. Tall fresc D. 10’ 

Figura 4.69. Experiments ASPF02-2 (A) i SPF02-1(B, i seqüència C i D). 

  
A. 10’ B. 10’ 

Figura 4.70. Experiments SPF02-1. 
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En ambdós casos s’observen abundants escantells, de majors dimensions els 
formats a la cara dorsal i més petits i continus els de la cara ventral. Malgrat el 
constant trencament del tall, les deformacions plàstiques es tornen a desenvolupar amb 
rapidesa sobre les arestes i a l’interior dels escantells. En el cas de la canya freda, si 
l’escantellament no prossegueix, es forma la banda de trama compacta i de superfície 
molt llisa anteriorment esmentada, aquest cop amb un relleu clarament ondulat, a 
causa de la topografia originada per les fractures (fig. 4.70-A i B).  

Ni amb la canya freda ni amb la calenta s’ha documentat cap tipus de figura de 
fregament. 

 

3.1.2.2. Matèries vegetals toves 

En accions sobre vegetals tous s’han utilitzat 6 instruments, tots del mateix 
tipus de sílex, SMP (taula 4.20). En tots els casos, l’acció ha estat la de tallar, amb un 
angle de treball molt alt i amb talls actius simples. En primer lloc, s’ha intervingut 
sobre una gramínia, el fenàs, amb tiges seques i fresques al mateix temps. En segon 
lloc, s’han separat les arrels dels calçots (una varietat de ceba) mitjançant incisions en 
la base del bulb, zona on normalment hi ha terra adherida.  

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
SMP21A(H) 50 cfg cc rt herba fresc-sec l-u 75-90 15’ 
SMP22A(H) 40 ncfg cx inc(rt) herba fresc-sec l-u 75-90 15’ 
SMP23A(H) 35 ncfg rt inc herba fresc-sec l-u 75-90 15’ 
SMP28(H) 40 ncfg 1a(rt) rt(inc) herba fresc-sec l-u 75-90 10‘x 3 
SMP21B(H) 35 ncfg sin rt bulb fresc l-u 75-90 10’ 

SMP 

SMP23B(H) 50 ncfg rt rt bulb fresc l-b 75-90 10’ 

Taula 4.20. Variables principals dels experiments realitzats sobre vegetals tous. 

 

A. Tallar herba 

 L’acció de tallar vegetals tous, i, en especial, gramínies, es caracteritza per 
produir unes deformacions molt intenses en els objectes de sílex. En el cas del fenàs, 
hem pogut constatar aquest fenomen. Les modificacions es presenten totalment 
contínues al llarg del tall actiu, i l’extensió cap a l’interior de la cara és molt profunda, 
major de 800µm en l’experimentació més prolongada que hem realitzat (30’). 

La distribució de les deformacions és gradual, amb una banda molt marcada 
vora el tall, que es presenta totalment arrodonit. La trama és en general tancada, però 
presenta també una clara gradació: d’oberta cap a l’interior de la cara a totalment 
compacta a la vora del tall (fig. 4.71). 
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A. Tall fresc D. Tall fresc 

  
B. 10’ E. 10’ 

  
C. 30’ F. 30’ 

Figura 4.71. Seqüència de l’experiment SMP28-H. Sèries d’un punt a diferents augments (A-C i D-F). 

En zones distals del tall actiu, les deformacions afecten només les parts altes 
del relleu, on es donen puntualment superfícies més convexes, sense que s’arribi a 
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tancar la trama (fig. 4.72). L’aspecte de les deformacions en aquests casos presenta 
coincidències amb les produïdes en tallar fusta o amb les de tallar carn en estadis 
avançats, tot i que manquen les figures de fregament característiques d’aquest darrer 
material. 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 30’ 

Figura 4.72. Seqüència de l’experiment SMP28-H. 

La topografia general és llisa i regular. La textura de les zones de màxima 
deformació és molt llisa, plana, i d’aspecte brillant (fig. 4.73.A). En aquestes 
superfícies no es documenten de forma general figures de fregament. Únicament s’ha 
pogut observar, de forma totalment esporàdica, alguna estria llarga i molt fina, 
paral·lela al tall (fig. 4.73.B). 

  
A. 15’ B. 15’ 

Figura 4.73. Experiment SMP22A-H. 

L’observació de les seqüències d’imatges del mateix punt amb diferents temps 
d’utilització mostra com es va perdent el relleu, sense que es produeixi cap dipòsit en 
les microdepressions. S’ha observat la formació d’una pel·lícula que recobria les 
zones deprimides vora el tall actiu, amb aspecte superficial de deformació, però que, 
un cop netejada la peça amb bany d’ultrasons, ha desaparegut. Es tractava, doncs, de 
residus de la matèria treballada adherits, amb aspecte de dipòsit (veure l’apartat 4.5). 
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B. Tallar arrels 

 Les deformacions obtingudes amb l’acció de tallar el bulb tendre dels calçots 
presenten una extensió contínua en el tall, i una distribució gradual, amb una 
penetració cap a la cara superior a les 100µm. 

La topografia de les zones amb deformació plàstica és irregular, i la trama 
semitancada. La textura general és granulosa, només de forma puntual es creen punts 
de superfície llisa (fig. 4.74.A). En l’experimentació realitzada tallant els bulbs sense 
utilitzar cap tipus de suport, s’arriba a formar una banda contínua i compacta d’unes 
20µm (fig. 4.74.B). 

Quan aquesta acció s’ha realitzat sobre el terra, s’ha observat una significativa 
microfracturació del tall (fig 4.74.C), que elimina les deformacions plàstiques en la 
franja propera a la vora, així com un major nombre d’estries (fig. 4.74.D). 

  
A. 10’ B. 10’ 

  
C. 10’ D. 10’ 

Figura 4.74. Experiments SMP21A-H (A i B) i SMP23B-H (C i D). 

  



Resultats experimentals 150 

3.2. QUARSITA 

Tal i com s’ha esmentat en la descripció de la col·lecció experimental, la 
quarsita emprada ha estat, en tots els casos, la de la fàcies Utrillas, procedent d’una 
formació localitzada a Olmos de Atapuerca (Burgos). Aquesta matèria primera 
presenta una certa variabilitat respecte determinats trets, a la qual es fa referència més 
endavant. 

Els experiments portats a terme amb objectes de quarsita es distribueixen en 
dos grans grups de matèries: les d’origen animal i les d’origen vegetal. 

 

3.2.1. Matèries animals 

En primer lloc, es presenten els resultats dels experiments realitzats sobre 
matèries animals. Com en el cas del sílex, aquestes han estat dividides en dos grans 
grups segons la seva duresa. En el grup de les toves incloem la pell, els teixits 
subcutanis, la carn i els tendons. El grup de les dures compta amb un únic experiment 
sobre os. 

 

3.2.1.1. Matèries animals toves 

De la mateixa manera que amb el sílex, en la presentació dels resultats sobre 
matèries animals toves s’ha distingit entre els objectes utilitzats en les tasques de 
carnisseria i els utilitzats en el tractament de la pell. Donat que en el primer grup 
existeix la possibilitat que l’eina entri en contacte amb matèries de diferents 
característiques, hem considerat convenient agrupar els experiments en funció de les 
activitats concretes realitzades, seguint l’ordre lògic d’un procés de carnisseria 
convencional. 

 

3.2.1.1.1. Carnisseria 

A. Escorxar 

En les accions d’escorxar, amb intervenció sobre pell i teixits subcutanis, han 
estat utilitzats dos objectes, amb talls no configurats, de 25° i 50° respectivament. El 
moviment ha estat en tots dos casos longitudinal unidireccional, amb un angle de 
treball proper als 90° (taula 4.21). 

M.P. sigla α tall config del-h del-s estat mov α treb temps 
QTAC03 25 ncfg cx rt fresc l-u 75-90 5’ QTA 
QTAC08 50 ncfg rt rt fresc l-u 75-90 25’ 

Taula 4.21.Variables principals dels experiments d’escorxar. 
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Les modificacions d’ús identificades en l’acció d’escorxar són molt similars a 
les observades en totes les accions de carnisseria. En aquest cas, es dóna un intens  
escantellament del tall, producte del contacte de l’eina amb matèries de major duresa. 
A nivell microscòpic, però, les alteracions es limiten exclusivament a una intensa 
microfracturació de les arestes dels cristalls propers al tall (fig. 4.75. A, B i C). 
Esporàdicament, i possiblement degut al contacte puntual amb algun element més dur, 
com l’os, o als propis fragments de quarsita despresos, s’observen figures de 
fregament, en forma de banda de matèria procedent de la roca deformada i desplaçada 
(fig. 4.75.D). 

  
A. 5’ B. 5’ 

 
C. 25’ D. 5’ 

Figura 4.75.  Experiments QTAC03 (A, B i D) i QTAC08 (C). 

 

B. Desarticular, descarnar i tallar massa muscular 

En el treball experimental realitzat sobre carn s’han utilitzat 8 objectes, en tots 
els casos en l’acció de tallar, amb un moviment longitudinal unidireccional. Els talls 
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actius no configurats són semiplans i simples, i l’únic de configurat (bifacialment) és 
semiabrupte (taula 4.22). 

Tot i l’existència d’experiments relatius a diverses activitats, presentem de 
forma conjunta els resultats, donada la limitació de la mostra i l’homogeneïtat i baix 
grau de desenvolupament de les deformacions observades. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria activitat mov α treb temps 
QTAC02 40 ncfg cx rt carn desarticular l-u 75-90 20’ 
QTAC05 30 ncfg cx sin carn descarnar l-u 30-45 10’ 
QTAC07 70 cfg cx sin carn desarticular l-u 75-90 12’ 
QTAC09 40 ncfg sin sin carn descarnar l-u 75-90 10’ 
QTAC10 55 ncfg rt rt carn descarnar l-u 75-90 15’ 
QTAC13 35 ncfg cx inc carn m.muscular l-u 75-90 10’ 
QTAC14 45 ncfg cx rt carn descarnar l-u 75-90 10’ 

QTA 

QTAC15 40 ncfg cx rt carn descarnar l-u 75-90 10’ x 3 

Taula 4.22. Variables principals dels experiments de descarnar, desarticular i tallar massa muscular. 

En general, les modificacions desenvolupades han estat lleugeres. En els casos 
en què s’ha tallat únicament massa muscular, tot i tenir la rèplica del tall fresc, les 
deformacions són inapreciables (fig. 4.76. A i B). L’únic que es pot observar, a banda 
de la desaparició dels petits fragments de roca adherits a la superfície dels cristalls, és 
un lleuger trencament d’aquests en la part més exposada del tall. 

 

  
A. Tall fresc B. 10’ 

Figura 4.76. Seqüència de l’experiment QTAC13. 

Quan s’ha realitzat l’acció de descarnar, amb contacte esporàdic amb l’os, 
s’observa un major escantellament del tall (fig. 4.77. A, B i C) i una microfracturació 
més intensa de les arestes dels cristalls (fig. 4.77.D i E- aqtc1405 i 03). En aquests 
casos, tampoc s’observen deformacions plàstiques ben desenvolupades. 

En un objecte de gran format utilitzat per desarticular per percussió, clavant el 
tríedre distal en la massa muscular i estirant, les deformacions tampoc s’han 
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desenvolupat intensament. Es dóna un arrodoniment macroscòpic del tall, que a nivell 
microscòpic es tradueix únicament en escantells. Pel demés, s’observa exclusivament 
una lleugera microfracturació dels cristalls. 

 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ 

  
D. 10’ E. 10’ 

Figura 4.77. Experiments QTAC15 (A-C, seqüència) i QTAC14 (D i E, detalls). 

 

3.2.1.1.2. Processament de la pell 

En el tractament de la pell s’han realitzat un total de 5 experiments, que 
comentem seguidament segons les accions portades a terme: gratar endavant, gratar 
endarrera i tallar. 

 

A. Gratar endavant 

En aquesta acció, s’han utilitzat 3 objectes, dos d’ells amb el tall actiu 
configurat i d’angle abrupte i, l’altre, sense configurar, d’angle simple. El moviment 
ha estat en tots els casos transversal unidireccional, d’angle mitjà. En una ocasió, s’ha 
utilitzat  sorra calcària com a abrasiu (taula 4.23). 
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M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTAP01 80 cfg cx rt pell fresc t-u 50 10’ 
QTAP02 75 cfg cx inc pell fresc t-u 45 20’ 

QTA 

QTAPA01 50 ncfg cx inc pell-abra fresc t-u 60 10’ 

Taula 4.23. Variables principals dels experiments de gratar endavant pell. 

Les modificacions observades en aquesta acció són contínues en el tall actiu, 
tot i que només estan ben desenvolupades en els trams que sobresurten més. Pot 
observar-se també la seva distribució cap a l’interior de la cara de desplaçament: 
mentre a la vora es dóna una marcada microfracturació i una deformació plàstica 
inicial, que penetra fins a unes 25µm, cap a l’interior s’observen forats en els cristalls, 
visibles, almenys, fins a 50µm  (fig. 4.78- aqtap106 i 05). 

S’observa un fenomen clar d’abrasió. El procés de deformació comença amb la 
microfracturació contínua de les arestes dels cristalls de la vora del tall, i després, es 
dóna una suavització general, que l’arrodoneix lleugerament. A l’interior, els forats 
mostren una tendència a disposar-se alineats transversalment al tall, sense arribar a 
formar figures de fregament. L’eix major d’aquests forats és generalment paral·lel al 
tall (perpendicular al moviment efectuat). 

En el cas en què s’ha utilitzat sorra com a abrasiu, només ha pogut observar-se 
el fenomen de la microfracturació, que és continu i elimina qualsevol tipus de 
deformació plàstica que es pugui donar. 

  
A. 10’ B. 10’ 

Figura 4.78. Experiment QTAP01. 

 

B. Gratar endarrere 

En l’acció de gratar endarrera, s’ha realitzat un únic experiment, amb un  tall 
actiu abrupte configurat, i un moviment transversal unidireccional d’angle alt (taula 
4.24). L’objecte ha estat observat abans d’utilitzar, i després de 10, 20 i 30’ de treball. 
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M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTA QTAP03-1 80 cfg cx rt pell fresc t-u 80 10’ x 3 

Taula 4.24. Variables principals de l’experiment de gratar endarrera pell. 

Les modificacions observades en aquesta acció són molt similars a les de 
gratar endavant. En aquest cas, torna a predominar la microfracturació de la vora, que 
és contínua. Pel que fa als forats de la zona no immediata a les arestes dels cristalls del 
tall, però, s’observa una diferència: mentre en l’anterior acció tenien una certa 
penetració i orientació, en aquest cas són més escassos, no mostren una disposició 
ordenada i estan molt més limitats a la vora (fig. 4.79). 

 

  
A. 20’ B. 30’ 

Figura 4.79. Experiment QTAP03-1. 

 

C. Tallar 

En l’acció de tallar pell s’ha realitzat un únic experiment, amb un objecte de 
tall actiu simple no configurat i un moviment longitudinal unidireccional d’angle alt 
(taula 4.25). S’ha observat el tall fresc i després de 10, 20 i 30’ de treball. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTA QTAP03-2 45 ncfg rt rt pell fresc l-u 75-90 10’ x 3 

Taula 4.25. Variables principals de l’experiment de tallar pell. 

Tot i que l’objecte ha estat utilitzat durant tres períodes de 10’, les 
deformacions s’han desenvolupat mínimament. Tal i com mostren les imatges preses 
al llarg del procés (fig. 4.80), l’únic fenomen evident és la microfracturació de les 
arestes dels cristalls de la vora del tall. 
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A. Tall fresc B. 10’ C. 30’ 

Figura 4.80. Seqüència de l’experiment QTAP03-2. 

 

3.2.1.2. Matèries animals dures 

L’únic experiment sobre matèria animal dura ha estat una acció de rebaixar os 
fresc. L’objecte utilitzat presenta un tall actiu d’angle semiplà, no configurat, i ha 
treballat amb un moviment transversal unidireccional, d’angle mitjà (taula 4.26).  

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTA QTAO01 30 ncfg rt rt os fresc t-u 45 10’ 

Taula 4.26. Variables principals de l’experiment de rebaixar os fresc. 

En aquest experiment no s’han pogut identificar deformacions d’ús clares, a 
banda de la microfracturació dels cristalls. Quan aquesta es dóna sola, és impossible 
identificar-la com a resultat de la utilització de l’instrument. L’observació d’un 
objecte procedent de la col·lecció d’una altra investigadora (Belén Márquez) ha 
permès veure que, amb temps d’ús molt més dilatats (60’), es produeix un poliment 
intens de la superfície, que esdevé totalment llisa i lleugerament ondulada. S’observen 
també forats cap a l’interior de la cara dels cristalls, normalment allargats, amb el seu 
eix major perpendicular al moviment efectuat (fig. 4.81). 

 

  
A. 60’ B. 60’ 

Figura 4.81. Experiment de rebaixar os fresc durant 60’, cedit per B. Márquez. 
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3.2.2. Matèries vegetals 

Dins el grup de vegetals s’han utilitzat únicament 4 objectes sobre fusta de 
diverses espècies, que passem a comentar seguidament, agrupats segons les accions 
portades a terme. 

 

A. Gratar endarrere 

En aquesta acció s’ha utilitzat un sol instrument, amb un angle actiu 
semiabrupte, no configurat, i amb un angle de treball de 90° (taula 4.27). S’ha 
observat el tall fresc i les deformacions a 10, 20 i 30’ de treball. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTA QTAF02-2 60 ncfg cc rt fusta sec t-u 90 10’ x 3 

Taula 4.27. Variables principals de l’experiment de gratar endarrera fusta. 

El més significatiu de les deformacions observades en aquest objecte és la 
intensa microfracturació del tall, que va acompanyada d’un escantellament continu, 
cap a la cara dorsal (fig. 4.82. A, B i C). 

   
A. Tall fresc B. 10’ C. 30’ 

  
D. 30’ E. 20’ 

Figura 4.82. Experiment QTAF02-2. Seqüència (A-C) i detalls (D i E). 
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El poliment es desenvolupa molt poc, i es manifesta en forma d’una lleugera 
suavització de la topografia general (fig. 4.82.D). A més augments, s’observa un cert 
arrodoniment de les arestes dels cristalls, així com la presència de forats en la seva 
cara (fins a 10µm cap a l’interior), l’eix major dels quals és perpendicular al 
moviment efectuat (fig. 4.82.E). 

 

B. Rebaixar 

En aquesta acció han estat utilitzats dos instruments, d’angles actius simple i 
semiabrupte, no configurats, i amb una angle de treball mitjà - baix (taula 4.28). En un 
dels casos, s’ha observat el tall fresc i a 10, 20, 35 i 50’ de treball. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTAF01 65 ncfg cc Rt fusta fresc t-u 40 15’ QTA 
QTAF03 50 ncfg rt(sin) Inc fusta fresc t/o-u 30 10’ x2 +15’ x 2 

Taula 4.28. Variables principals dels experiments de rebaixar fusta. 

Les deformacions obtingudes, com en el cas anterior, són lleugeres. Es dóna, 
també, un trencament continu al llarg del tall, amb una desestructuració de les arestes 
dels cristalls i l’aparició incipient de forats a les cares, que corresponen a figures de 
fregament. En aquest cas, són línies de forats orientades segons el moviment efectuat 
(fig. 4.83), que no penetren més de 25µm cap a l’interior de la cara. Com en altres 
accions transversals, l’eix major dels forats és perpendicular a la direcció del 
moviment. 

  
A. 35’  B. 50’ 

Figura 4.83. Experiment QTAF03. 

A banda de la microfracturació, s’observa un arrodoniment lleuger de les 
arestes dels cristalls (fig. 4.84. A-D). En algunes ocasions, aquest tret és prou evident, 
i s’arriba a distingir un poliment ben definit, amb relleus voluminosos i superfícies 
molt llises (fig. 4.84. E i F). 
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Amb l’acció de rebaixar es produeixen nombrosos escantells, normalment cap 
a la cara ventral. 

 

  
A. Tall fresc B. 20’ 

  
C. 35’ D. 50’ 

  
E. 15’ F. 15’ 

Figura 4.84. Experiments QTAF03 (A-D, seqüència) i QTAF01 (E i F). 
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C. Tallar 

L’únic objecte utilitzat en l’acció de tallar fusta presenta un angle actiu simple, 
no configurat. El moviment realitzat ha estat longitudinal bidireccional i l’angle de 
treball alt (taula 4.29). Ha estat observat abans d’utilitzar i després de 10, 20 i 30’ de 
treball. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat mov α treb temps 
QTA QTAF02-1 50 ncfg cx inc fusta fresc l-b 90 10’ x 3 

Taula 4.29. Variables principals de l’experiment de tallar fusta. 

Aquesta és l’acció en la qual les deformacions estan més ben desenvolupades, i 
s’observen al llarg de tot el tall actiu. A l’inici del treball, es produeixen petites 
fractures en la vora i una lleugera desestructuració general de les arestes dels cristalls. 
Després van apareixent figures de fregament, línies de forats orientades paral·lelament 
al tall en les cares dels cristalls, visibles clarament fins a 100µm cap a l’interior de la 
cara. Aquests forats són ovalats, amb l’eix llarg perpendicular al moviment, i es van 
polint a mesura que es perllonga l’acció (fig. 4.85 i fig. 4.86). Al final, queden unes 
superfícies extremadament llises, de textura molt fina, amb menys forats. Si no fos per 
l’arrodoniment total de les arestes dels cristalls, es faria molt difícil de distingir 
algunes d’aquestes zones de poliment màxim de la superfície dels cristalls frescos. El 
caràcter atricional del desgast de la quarsita s’evidencia en les imatges de la figura 
4.85), on s’observa clarament com es va perdent relleu i desapareixen els forats 
disposats en línies generats en estadis anteriors. Sembla ser que a mida que avança el 
procés, el tall s’estabilitza, el microescantellament decreix, hi ha menys fragments de 
roca que produeixin figures de fregament i les arestes s’arrodoneixen. 

 

  
A. 20’ B. 30’ 

Figura 4.85. Seqüència de l’experiment QTAF02-1. 

  



  

    
A. Tall fresc B. 10’ C. 20’ D. 30’ 

    
E. Tall fresc F. 10’ G. 20’ H. 30’ 

Figura 4.86. Seqüència de l’experiment QTAF02-1. Sèries d’un punt a diferents augments (A-D i E-H). 
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3.3. CALCÀRIA 

En la col·lecció experimental, hem inclòs 4 objectes de calcària (taula 4.30). El 
nostre objectiu no era el d’observar les diferents característiques de les deformacions 
segons les accions i les matèries treballades, sinó que han estat experiments destinats a 
observar fenòmens concrets, que es tracten en l’apartat corresponent (com la 
composició química de la superfície deformada, els residus de la matèria treballada...). 
Tot i així, hi ha una sèrie d’aspectes que són interessants de comentar. 

M.P. sigla α tall config del-h del-s matèria estat acció mov α treb temps 
CC01 50 ncfg cx inc carn fresc tallar l-u 80-90 10’ 
CF01 60 ncfg cx inc canya fresc rebaixar t-u 40 10’ 
CF02 40 ncfg cx rt canya fresc tallar l-b 90 2’ 

CA 

CH01 40 ncfg cx rt herba verd-sec tallar l-u 90 10’ 

Taula 4.30. Variables principals dels experiments en calcària. 

En l’acció de tallar canya, amb un temps d’utilització molt curt, s’han pogut 
identificar zones intensament deformades en una observació realitzada prèviament a la 
neteja de l’objecte. A partir d’un tall totalment arrodonit, les deformacions es 
distribueixen de forma gradual i irregular (a causa de la topografia original de la roca), 
fins unes 600 µm a l’interior de la cara. Els punts de màxima deformació presenten 
una textura flocular, amb moltes figures de fregament. En alguns casos, s’observen 
plaques de textura més llisa, cobertes de grups d’estries molt fines i rectilínies (fig. 
4.87. A, B i C). En aquestes superfícies, però, després d’una neteja amb bany 
d’ultrasons de l’objecte (H2O2 + sabó neutre + acetona), les deformacions plàstiques 
han desaparegut, deixant una superfície totalment rugosa (fig. 4.87. C, D i E). 

En l’acció de tallar fenàs hem observat el mateix comportament. L’anàlisi de la 
peça abans de ser netejada ha permès identificar i caracteritzar les zones de la 
superfície de l’objecte amb clares deformacions per ús. Es dóna un poliment molt 
desenvolupat, totalment continu, i que es distingeix fins a 1mm cap a l’interior de la 
cara. Es distribueix de forma gradual, molt condicionat per la topografia irregular 
original de la calcària. El tall està totalment arrodonit. Les zones de màxima 
deformació presenten una superfície llisa, de textura rugosa, i estan solcades per 
nombroses estries fines (fig. 4.88. A, B i C). 

Després de la neteja corresponent, les deformacions descrites han desaparegut 
quasi completament, i només s’ha pogut documentar l’arrodoniment del tall i una 
suavització general de la franja propera a aquest. La superfície que ha romàs té una 
textura totalment rugosa, sense rastre de poliment ni d’estries (fig. 4.88. D, E i F). 
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A. 2’ (sense neteja) D. 2’ (amb neteja) 

  
B. 2’ (sense neteja) E. 2’ (amb neteja) 

  
C. 2’ (sense neteja) F. 2’ (amb neteja) 

Figura 4.87. Experiment CF02. Sèries dels mateixos punts abans de la neteja (A-C) i després (D-F). 
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A. 10’ (sense neteja) D. 10’ (amb neteja)  

  
B. 10’ (sense neteja) E. 10’ (amb neteja) 

  
C. 10’ (sense neteja) F. 10’ (amb neteja) 

Figura 4.88. Experiment CH01. Sèries dels mateixos punts abans de la neteja (A-C) i després (D-F). 
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En la resta d’experiments en calcària, analitzats abans de la constatació dels 
efectes de la neteja en les superfícies modificades i, per tant, observats després del 
bany d’ultrasons, gairebé no s’han documentat deformacions plàstiques. Així, en 
l’acció de rebaixar canya fresca, tan sols es distingeix l’abrasió de la superfície (fig 
4.89.A). De la mateixa manera, en l’única acció en què s’ha tallat carn, s’ha pogut 
observar només una microfracturació mitjana del tall, una abrasió generalitzada, i 
petits punts aïllats amb superfícies de textura més llisa que han resistit la neteja, amb 
lleugeres estries fines (fig. 4.89.B). 

Aquest fenomen ens posa de manifest que, en el cas de la calcària, la capa 
superficial amb deformacions plàstiques és molt vulnerable a una acció mecànica com 
la de la neteja. Aquesta dada s’haurà de tenir en compte tant a l’hora de fer la 
interpretació de les deformacions en sí, com en el moment de realitzar un estudi 
d’objectes arqueològics en aquest tipus de roca. 

 

  
A. 10’ B. 10’ 

Figura 4.89. Experiments CF01 (A) i CC01 (B). 

 

 

3.4. RECAPITULACIÓ 

Per finalitzar l’apartat dedicat a les deformacions produïdes per la utilització 
dels instruments, presentem una recapitulació amb el principals fenòmens observats 
en els experiments portats a terme. Ens centrem exclusivament en el sílex i la quarsita, 
i en la incidència i les interpretacions que donem a les categories de modificacions que 
considerem essencials: la fracturació i el poliment. 
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3.4.1. El sílex 

A. Fracturació 

La fractura és una de les principals modificacions del tall actiu de les eines 
com a conseqüència del procés de treball. No obstant, com ja han assenyalat altres 
autors que han estudiat específicament aquest fenomen, la seva fiabilitat com a 
indicador de la matèria treballada presenta nombroses dificultats. Les més 
ignificatives deriven de la coincidència morfològica entre les fractures produïdes per 
l’ús i les generades per altres agents (Tringham et al., 1974; Roche & Tixier, 1982; 
Prost, 1988; Vaughan, 1985; González Urquijo & Ibáñez Estévez, 1994a). L’estudi 
dels escantells és encara més dificultós en els objectes que tenen el tall actiu 
configurat per retoc, ja que es fa molt difícil de discriminar quins són producte del 
mateix retoc i quins de l’ús.  

No obstant, l’estudi de la nostra col·lecció experimental ens ha permès 
observar relacions generals entre la disposició de les fractures i la cinemàtica de 
l’objecte, que ja havien estat establertes anteriorment per altres autors (Márquez, 
1998a, 1998b). Així, en eines en què el tall no estava configurat, i que han estat 
utilitzades per tallar mitjançant un moviment longitudinal, es produeixen escantells i 
fractures a les dues cares, si bé s’observa una tendència a que aquestes es localitzin en 
la cara dorsal. Aquest fenomen es deu a que gairebé mai es treballa amb un angle de 
90 graus, sinó que hi ha una tendència a decantar l’eina cap a la cara ventral. Això fa 
que aquesta es vegi sotmesa a una major pressió, que provoca fractures que deixen el 
seu negatiu en la cara dorsal. En les eines que han realitzat moviments transversals al 
tall, els escantells es localitzen en funció del sentit del moviment. Així, es generen en 
la cara de desplaçament en els casos en què s’ha realitzat un moviment endavant, en la 
cara oposada en els casos en què el moviment ha estat endarrere, i en ambdues quan el 
moviment ha estat bidireccional. En el cas dels objectes configurats, el comportament 
és el mateix, però a posteriori tan sols es poden identificar com a producte de l’ús els 
que s’han produït en la cara no retocada. 

Encara que a gran trets es puguin correlacionar el grau de factura del tall actiu i 
la duresa de la matèria treballada, hi ha altres variables que hi intervenen directament, 
com són:  

a- L’homogeneïtat de la matèria intervinguda. Aquest aspecte condiciona la 
regularitat en el desplaçament de l’objecte i les variacions en el angle de treball. Un 
moviment regular, mantenint un mateix angle d’incisió durant l’acció, fa que es 
redueixi el nombre de fractures per pressió lateral i torsió. Per contra, un desplaçament 
irregular i contínues variacions en l’angle d’atac fan que les condicions de contacte 
entre el tall actiu i la superfície de la matèria treballada no es mantinguin estables, i 
provoquin un augment de la fracturació. 
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b- La delineació del tall actiu. La regularitat en la delineació dels talls fa que la 
resistència a la penetració i al desplaçament siguin menors, i conseqüentment, que es 
produeixin menys fractures, especialment en moviments longitudinals. 

c- L’angle del tall actiu. Com més baix és l’angle del tall actiu majors són les 
possibilitats que es produeixin fractures, especialment si es porta a terme un moviment 
transversal. Els talls d’angle alt presenten, per norma general, una major resistència a 
la fractura. 

d- Les característiques físiques de la matèria primera de l’eina. Com més fràgil 
sigui la matèria primera de l’eina, més possibilitats hi haurà que es produeixin 
fractures, i menys possibilitats que es desenvolupin deformacions plàstiques, i a 
l’inrevés. 

Totes aquestes variables interrelacionen durant el procés de treball, i matisen o 
bé accentuen el paper de la duresa de la matèria treballada. En aquest sentit, no es pot 
establir una relació lineal entre nombre de fractures i duresa de la matèria treballada, 
sinó que s’han de tenir en compte tots aquests factors a l’hora d’utilitzar el grau de 
fractura dels talls actius com a indicador de la matèria treballada. 

En el nostre cas, donat que les determinacions de la matèria treballada es 
porten a terme, bàsicament, a través de l’estudi de les deformacions plàstiques i dels 
fenòmens d’abrasió, la fractura del tall ocupa una posició secundària dins dels criteris 
de la presa de decisions. No obstant, les fractures es tenen en compte ja que 
condicionen en part la distribució i el desenvolupament de les deformacions 
plàstiques. Tal i com s’ha pogut observar en la descripció dels resultats de la mostra 
experimental, fractura i deformació plàstica mantenen una relació inversament 
proporcional pel que fa a la seva presència, i les modificacions en el microrelleu de 
l’objecte que provoquen les fractures tenen, en alguns casos, una gran influència en la 
distribució de les deformacions. 

Especialment en temps de treball curts, que no arriben a esgotar la capacitat 
d’interacció de l’eina, la fractura fa que, en molts casos, es conservin molt poques 
deformacions plàstiques. Aquestes, es desenvolupen molt més i, sobretot, es 
conserven molt més en el moment en què el tall s’ha estabilitzat. No obstant, en temps 
de treball llargs, es documenten episodis de fractura posteriors que condicionen el 
desenvolupament i conservació de les deformacions. Tot i que en la nostra col·lecció 
experimental disposem de pocs objectes que hagin realitzat processos de treball llargs, 
hem documentat una segona fase de fracturació intensa en el moment en què el tall de 
l’eina perd, per desgast, bona part de la seva capacitat de penetració i es necessari 
augmentar la força que se li aplica per fer-lo operatiu. En aquest moment, la 
combinació d’una major intensitat de la pressió i d’una major resistència a la 
penetració del tall de l’objecte, fa que es produeixin noves fractures que s’emporten 
les deformacions plàstiques generades amb anterioritat. 
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B. Poliment 

El poliment es produeix en les zones en què la superfície dels objectes no ha 
registrat un comportament estrictament fràgil. El procés de poliment d’una superfície 
comporta la combinació de diversos fenòmens atricionals i de deformació plàstica. La 
seva caracterització es realitza en base a tres aspectes principals: la seva distribució, 
l’aspecte de les superfícies polides i les figures de fregament. 

 

B.1. Distribució  

La distribució de les modificacions per ús en les cares del tall actiu ve 
determinada pel tipus d’acció realitzada. En accions de tallar amb un moviment 
longitudinal d’angle alt, les modificacions afecten de forma similar les dues cares del 
tall actiu. Quan l’angle de treball és baix, tant en les accions de moviment longitudinal 
(tallar) com en algunes de moviment transversal (rebaixar o bé gratar endavant), es 
dóna un clar predomini de les modificacions en la cara de major contacte. Únicament 
en les accions de gratar endarrere, amb un moviment transversal d’angle alt, només la 
cara de desplaçament es veu afectada. Aquests comportaments s’han observat de 
forma general, independentment de la matèria treballada. 

L’extensió cap a la cara depèn de la duresa de la matèria treballada, del 
moviment efectuat, de l’angle de treball i del temps (tot i que aquest darrer factor té un 
límit, ja que, a partir d’un cert punt, s’estabilitza). En moviments longitudinals, la 
fricció és present en àmplies franges d’ambdues cares. La duresa influeix en la 
profunditat de les deformacions, de manera que en matèries toves es dóna una 
penetració major de l’objecte en la matèria treballada, però, al mateix temps, en 
matèries dures, la fricció és més intensa i les deformacions es que es produeixen són 
més accentuades. Aquest doble fenomen té com a resultat unes profunditats similars, 
amb deformacions visibles fins a unes 200µm per a les accions de tallar tant matèries 
animals toves com dures, i també per als vegetals durs. En el cas dels vegetals més 
tous (especialment l’herba, però també la fusta fresca), en sumar-se poca resistència 
de la matèria treballada i alt poder abrasiu, la penetració és significativament major, 
arribant a valors de 800µm en els experiments realitzats. 

En moviments transversals, com més baix és l’angle de treball i més tova la 
matèria intervinguda, més es reparteix l’esforç, i la fricció resultant modifica més 
àmpliament, però de forma més lenta i lleugera, les superfícies. Amb angles de treball 
alts, l’esforç es concentra en una franja limitada al tall, i produeix modificacions poc 
profundes i molt intenses. En accions de gratar endarrere, els valors de major 
penetració s’obtenen quan s’intervé sobre pell, casos en els quals fàcilment s’observen 
deformacions més enllà de 500µm a l’interior del tall; en el treball sobre os i sobre 
fusta, la franja amb deformacions està per sota de les 100µm i de les 50µm 
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respectivament. En accions de gratar endavant i de rebaixar, s’observen fenòmens 
similars; hi ha una penetració major en els materials tous, però hi ha menys 
diferències entre la pell (al voltant de les 400µm) i la fusta (al voltant de les 300µm). 
L’experiment realitzat amb la canya ens ha permès comprovar que per a la mateixa 
acció de rebaixar, hi ha diferències en funció de les característiques físiques de la 
matèria treballada: en estat calent s’han donat deformacions molt més profundes, de 
més de 400µm, mentre que amb la canya congelada no s’han superat les 200µm. Més 
que la temperatura en sí, el que ha influït en la profunditat de les deformacions és la 
duresa que la canya ha adquirit en cada cas, fent que hi hagués més o menys superfície 
de fricció. Els resultats d’aquest experiment són coherents amb la idea que un mateix 
esforç repartit per una superfície major causa deformacions menys desenvolupades: 
amb la canya calenta, tot i ser més profundes, són menys intenses que amb la freda. 

L’angle del tall actiu intervé en la mesura que afavoreix o dificulta la 
penetració en la matèria intervinguda, i, per tant, determina la superfície de fricció.  

L’extensió de les modificacions al llarg del tall actiu depèn bàsicament de la 
seva delineació, del moviment efectuat i de la duresa de la matèria treballada. En 
general, les accions amb moviment longitudinal modifiquen de forma contínua el tall, 
mentre que amb les de moviment transversal es tendeix a concentrar l’esforç en 
determinats trams del mateix. La continuïtat de les deformacions, no obstant, es veu 
molt afectada per la fracturació del tall, fenomen, tal i com hem esmentat, depenent de 
variables com l’angle del tall, la duresa i homogeneïtat de la matèria treballada, i la 
pròpia cinemàtica de l’objecte.  

La distribució de les deformacions d’ús cap a l’interior de les cares ve també 
determinada, lògicament, pel tipus d’acció realitzada i per les característiques de la 
matèria treballada. Les accions de tallar comporten distribucions totalment graduals 
quan es donen sobre matèries animals i vegetals toves, mentre que, en contacte amb 
matèries més dures, es donen bandes amb límits graduals (és el cas de l’os fresc i de la 
fusta, tant seca com verda) o bandes amb límits nets (el cas de la conquilla). En 
aquests casos s’observa la formació de bandes de poliment perpendiculars al tall, i, per 
tant, al moviment efectuat, producte de l’exposició de línies d’isorelleu (punts de la 
superfície amb la mateixa cota) a la fricció resultant del desplaçament de l’eina. 
Aquest fenomen està representat sobretot en els experiments de tallar pell, fusta, os 
fresc i, en menor mesura, en els de carnisseria. 

La distribució en les accions de moviment transversal es presenta 
majoritàriament en forma de banda contínua a la vora del tall. Com més alt és l’angle 
de treball i més dura la matèria treballada, més nets són els límits interns d’aquesta 
banda. D’aquesta manera, les accions de gratar endarrere os es caracteritzen per 
bandes amb límits nets, mentre que les realitzades sobre pell els presenten difosos. 
Així mateix, la nitidesa d’aquests límits és major en les accions de gratar endarrere 
que en les de rebaixar o gratar endavant. A l’interior de l’esmentada banda, en alguns 
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casos, es continua observant deformació de la superfície, en un grau molt menor, 
especialment en les accions sobre fusta, fenomen al que ens hem referit com a 
distribució bimodal. Cal esmentar, finalment, per a les accions de moviment 
transversal, la formació de bandes de poliment paral·leles al tall, que responen al 
fenomen ja esmentat d’exposició a la fricció de punts de la superfície amb la mateixa 
cota. Aquestes bandes han estat observades en accions de rebaixar fusta, tant seca com 
fresca, i en la de gratar endarrere canya seca. 

 

B.2. Aspecte de les superfícies 

El tipus i intensitat de la deformació de la superfície de les eines lítiques com a 
conseqüència de l’ús i, per tant, l’aspecte d’aquestes modificacions, venen determinats 
per les condicions de funcionalització. Dins d’aquestes, les principals variables a tenir 
en compte són: la força aplicada, el tipus de moviment, i les característiques físiques 
de la superfície de l’eina, de la matèria treballada, i del medi interfacial que es genera 
durant el procés de treball. 

El primer dels factors que influeix en la dinàmica de deformació de les 
superfícies dels objectes d’ús i, conseqüentment, en l’aspecte final de les 
deformacions per ús, són les característiques físiques de la matèria primera en que està 
elaborada l’eina. Entre aquestes tenen una especial rellevància la granulometria i tipus 
de fractura, en la mesura que condicionen una determinada microtopografia, i que 
poden facilitar o no la inclusió d’elements al medi interfacial. La incidència d’aquest 
factor és major en les primeres fases de deformació de les superfícies, i va disminuint 
a mesura que el desgast modifica el relleu original de la superfície de contacte. 

En termes generals, en objectes elaborats amb varietats de sílex de gra fi i 
microtopografia suau (SMP, SP i SH), les deformacions tendeixen a presentar, en els 
mateixos temps de treball, trames més tancades i textures més fines i compactes que 
en les varietats de sílex de gra i relleu groller (SI, SC, SN, SG i SU). 

En superfícies poc rugoses, la major regularitat del relleu afavoreix el 
desplaçament i redueix la pressió sobre la superfície. Així mateix, la pressió tendeix a 
distribuir-se de forma més homogènia sobre el conjunt de la superfície, el que fa que 
l’esforç a que es veu sotmesa aquesta sigui menor. En presència d’aquestes 
condicions, es produeixen poques microfractures de la superfície i, en conseqüència, 
disminueix la presència de partícules abrasives en el medi interfacial, procedents de la 
pròpia eina.  Aquestes condicions afavoreixen el desenvolupament de deformacions 
plàstiques, especialment per dissipació de l’esforç a través de compressió 
intercristal·lina, i donen lloc a superfícies de textura llisa i compacta, amb escassa 
presència de figures de fregament. 
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En el cas de les superfícies rugoses, el comportament és força diferent. La 
superfície ofereix més resistència al desplaçament, amb un augment de la pressió, que 
a més, es distribueix de forma irregular sobre la superfície. L’esforç es concentra en 
els punts més sortints del microrelleu, provocant-ne una contínua microfracturació. 
Aquesta dinàmica comporta un escàs desenvolupament dels fenòmens de deformació 
plàstica i una abundant presència de partícules abrasives en el medi interfacial, 
procedents de la pròpia superfície de l’objecte. Dins d’aquesta dinàmica, la presència 
de partícules abrasives en el medi interfacial fa que aquest sigui més agressiu i que 
faciliti la destrucció, per atrició, de superfícies deformades plàsticament. El procés 
continua fins que, a causa del desgast, es regularitza el microrelleu de la superfície de 
contacte. A partir d’aquest moment, els fenòmens de deformació plàstica comencen a 
dominar sobre els d’abrasió.  

Com hem vist, en principi, l’eina no aporta altre element al medi interfacial 
que petits fragments de roca, procedents de la microfracturació de la superfície, que 
poden funcionar com a partícules abrasives.  

El microrelleu de cada varietat de sílex també condiciona la trama de la 
deformació, especialment en els seus estadis inicials. La trama que es genera en la 
superfície dels objectes de les varietats de sílex fi és ja semitancada o tancada en 
temps de treball curts, ja que en presentar un microrelleu regular i poc abrupte, és 
fàcilment modificable. En el cas de les varietats de sílex més groller, el procés de 
desgast tarda molt més temps en eliminar el relleu original i, per tant, en estadis 
inicials són més comunes les trames obertes o semitancades. De totes maneres, la 
plasticitat de la matèria treballada i del medi interfacial fa que, abans que es produeixi 
la destrucció total del relleu original, es vegi afectat per la deformació el conjunt de la 
superfície, si bé amb una major intensitat a les parts més altes del microrelleu. 

La determinació del grau de desenvolupament de les deformacions és força 
difícil, ja que per fer-ne una justa valoració s’ha de prendre com a referència el 
microrelleu original. Així mateix, hem observat que, a mesura que la superfície es va 
regularitzant i compactant, es dificulta el desenvolupament de les deformacions 
plàstiques, i que, en alguns casos, les deformacions plàstiques desapareixen a causa 
d’episodis de fractura generalitzats en fases avançades del treball. 

La influència de la matèria treballada s’ha de valorar en la mesura en què 
genera condicions de contacte i/o de medi interfacial específiques. En el cas que ens 
ocupa, la matèria treballada és la que aporta més elements a la composició i 
característiques del medi interfacial. 

En el cas de les matèries animals toves existeix una gran variabilitat. Tot i 
això, les superfícies més comuns documentades han estat les que presenten topografia 
irregular, textura de tipus granular i/o flocular, d’aspecte rugós i aspre, amb 
nombroses estries. Aquest aspecte s’ha de relacionar amb l’escàs desenvolupament de 

  



Resultats experimentals 
 

172 

les deformacions plàstiques en el treball de les matèries animals toves, a causa del 
predomini dels fenòmens d’abrasió. No obstant, existeixen certes diferencies en funció 
de l’estat de la matèria treballada i de la varietat de sílex en que està elaborada l’eina.  

La diferència entre les deformacions generades amb matèria animal tova en 
estat sec i en estat fresc ve donada per les diferents condicions del medi interfacial. 
Així, en el cas de la pell fresca, els greixos i fluids presents en a matèria treballada 
funcionen com a lubricants, facilitant el desplaçament de l’eina, i creen un medi 
interfacial plàstic que redueix la fricció. Almenys en els temps de treball de la nostra 
experimentació, el desgast no arriba a eliminar totalment el microrelleu, fet pel qual 
no s’arriba a superar la fase de microfracturació dominant i, per tant, es limita el 
desenvolupament de les deformacions plàstiques. A més, el fet que es tracti de 
materials tous fa que la pressió es dissipi també cap a la matèria treballada, i que no es 
produeixin tants fenòmens de deformació plàstica.  

En el cas de la pell seca, el medi interfacial no està hidratat i no és plàstic, i la 
matèria treballada no absorbeix tant la pressió. Això fa que, per una banda, la fricció 
entre les dues superfícies sigui major, i per l’altra, que les partícules abrasives del 
medi interfacial es comportin de forma més agressiva. Per aquest motiu, l’abrasió és 
molt intensa, i modifica substancialment la superfície. Aquesta dinàmica fa que el 
procés es retroalimenti i que, donat que l’abrasió genera molta microfracturació, la 
presència de partícules abrasives sigui constant i faciliti el seu manteniment. Per 
aquest motiu, no s’arriben a desenvolupar deformacions plàstiques d’entitat. 
L’elevada pressió a que es veu sotmesa la superfície de l’eina i l’agressivitat del medi 
interfacial provoquen nombroses estries, en molts casos associades a fenòmens de 
translocació de matèria, i nombroses descamacions, que hem interpretat com producte 
de cracs subsuperficials, conseqüència de la resposta en profunditat a la pressió 
externa. 

En aquests comportaments s’ha de tenir també en compte l’acció realitzada per 
la peça i les seves característiques morfopotencials. Així, en les eines utilitzades per 
tallar, la pressió es va desplaçant al llarg del tall a mesura que aquest va incidint, i 
decreix vers les cares a mesura que es va separant la matèria treballada. En canvi, en 
els instruments emprats per gratar, la pressió es concentra en una part concreta del tall 
i de la cara de desplaçament, i es manté fins que finalitza en moviment. Així mateix, 
en l’acció de gratar, la dissipació de la pressió per la separació del material treballat és 
mínima. 

Durant el treball de la pell seca, especialment durant el gratat, s’han aconseguit 
augments perceptibles de temperatura en el tall actiu de l’eina com a conseqüència de 
la fricció. Aquest fet no s’ha constatat en el treball de les matèries en estat fresc, ja 
que la major facilitat de desplaçament i la presència d’elements que poden actuar com 
a refrigerants limiten l’augment de la temperatura. De totes maneres, desconeixem si 
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la temperatura ha afectat, i en quina mesura, al procés de deformació de les 
superfícies. 

En el cas de les matèries animals toves en estat fresc, s’han documentat el que 
hem anomenat plaques amb relleu intern ondulat en retícula i superfície de textura 
llisa i compacta. Aquest tipus de deformació és conseqüència d’unes condicions de 
contacte molt concretes, que es donen tan sols de forma puntual i esporàdica dins de la 
dinàmica general de la deformació, ja que es presenten de forma aïllada i tan sols en 
un petit percentatge de les eines. L’explicació d’aquest fenomen no podem buscar-la 
en el contacte puntual amb elements més durs, com l’os, durant el procés de treball, ja 
que també estan presents en eines que han estat utilitzades sobre materials on aquest 
no hi era present. No obstant, semblen producte d’un contacte puntual, d’alta energia, 
que ha provocat una deformació plàstica de gran entitat. Així mateix, sembla que en 
aquests casos, el medi interfacial era bastant plàstic, ja que s’ha deformat de forma 
molt similar el conjunt de la superfície afectada. Aquest tipus de deformació seria 
diagnòstica del tipus de matèria intervinguda, ja que, dins de les deformacions d’ús, 
tan sols s’ha documentat en el treball de matèria animal tova. No obstant, aquest 
aspecte presenta una certa problemàtica, donat que aquest mateix tipus de deformació 
s’ha documentat en les peces produïdes mitjançant la talla sobre enclusa de calcària 
(veure apartat corresponent). 

En el cas de les matèries animals dures, les deformacions plàstiques es donen 
en les parts més altes del relleu, si bé en la majoria dels casos són de tal intensitat que 
arriben a modificar-lo totalment. En els casos en què el microrelleu no ha estat 
totalment modificat, les parts baixes no presenten deformació, i les zones deformades 
tenen límits força nítids. Aquests aspectes s’han de relacionar amb la duresa i escassa 
plasticitat de la matèria treballada, que delimita molt bé les zones de contacte. 
Aquestes condicions, però, fan que la fricció sigui molt intensa i que en els punts de 
contacte es donin ràpidament deformacions plàstiques ben desenvolupades.  

La duresa de les dues superfícies en contacte fa que es produeixin nombroses 
fractures incipients en la superfície de l’eina. Aquest fenomen no ha estat documentat 
de forma sistemàtica en el treball de cap altre matèria i, per tant, es pot considerar com 
a un bon indicador del treball sobre matèries animals dures. Així mateix, les 
nombroses fractures i escantells que es produeixen durant el treball provoquen que, en 
molts casos, la trama final de les deformacions estigui formada per illes deformades 
plàsticament, situades preferentment en les arestes dels escantells i en petites zones 
que no han estat afectades per les fractures.  

No s’han observat diferències notables entre el treball d’aquests materials en 
funció del seu estat, ja sigui sec o fresc. Tan sols una lleugera tendència a mostrar 
superfícies més planes en el cas de la matèria en estat sec i lleugerament convexes 
quan es trobava en estat fresc. 
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En aquest cas, les diferències en la intensitat de les deformacions entre les 
eines que han tallat i les que han gratat, no són tan grans com en el cas de les matèries 
animals toves. Aquest aspecte s’explica pel fet que en el cas de les matèries animals 
dures, l’acció de tallar no provoca una separació del material i, per tant, la pressió en 
el tall i en les cares es manté constant al llarg de tot el moviment.  

El fet que les superfícies deformades presentin superfícies molt llises, i la 
pràctica absència d’estries, semblen indicar que almenys l’aspecte final de la 
deformació ve donat per la compactació del medi intercristal·lí, causada per la pressió. 
Tot i que durant l’esforç es produeix una pèrdua de material de la superfície de l’eina, 
i que el material desprès podria actuar com abrasiu, la seva acció no queda reflectida 
en l’aspecte final de la deformació. Aquest fet es pot deure a que els fragments de 
sílex despresos es veuen inclosos en les restes de matèria treballada que constitueixen 
bàsicament el medi interfacial, i perden la seva capacitat d’abrasió. Donada la 
composició d’aquest medi, format bàsicament per restes de la matèria treballada, que 
difícilment poden actuar com a abrasiu, es difícil atribuir-li un paper en l’aspecte final 
de les superfícies deformades. Si és així, hauríem d’explicar la regularitat i textura 
fina de les superfícies en base a la pressió i a la homogeneïtat quant a composició i 
estructura de la matèria treballada. 

Un altre aspecte referent al treball de les matèries dures animals és la presència 
en els punts de màxim esforç de grups de figures de fregament molt ben marcades. 
Són solcs curts, de fons suau i en forma de cometa, que es disposen en grups als límits 
de les plaques de màxima deformació, a les quals confereixen una superfície 
ondulada. La seva gènesi ens és totalment desconeguda, però s’han documentat 
únicament en el treball d’aquests materials, fet pel qual constitueixen un magnífic 
indicador de la matèria treballada. 

Finalment, s’ha de fer menció a les deformacions generades per les tasques de 
fracturació d’ossos mitjançant percussió directa. En aquest cas, la variable dominant, i 
que condiciona l’aspecte de les deformacions, és la intensitat de la força en l’ús de 
l’eina, i la seva aplicació per impacte. En aquestes condicions les altres variables 
juguen un paper totalment secundari. L’impacte provoca nombroses fractures i 
translocació de matèria que s’estructura en forma de figures de fregament. En aquest 
sentit, aquestes deformacions presenten més similituds amb la resta de deformacions 
generades per impacte (veure apartat 4.6.2.1), que amb les de la resta de treball de 
matèries animals dures.  

Les deformacions d’ús generades pel treball sobre matèries vegetals presenten 
una menor variabilitat que les observades en les eines que han intervingut sobre 
matèries d’origen animal. En termes generals, es documenta una tendència a la 
formació de superfícies llises de relleu convex i textura fina, lligades a l’absència o 
escassa presència d’estries i de figures de fregament. No obstant, s’han constatat 
diferències, tant entre les deformacions produïdes pel treball sobre fusta i herbàcies, 
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com dins de cada grup, en funció de l’estat en què es troben (verd o sec). Dins 
d’aquest conjunt de materials, les característiques pròpies de cada grup tenen una 
major incidència en l’aspecte final de les deformacions per ús, que no pas el seu estat. 
En aquest aspecte el seu comportament es diferencia clarament d’altres materials com 
la pell, on l’estat de la matèria determina en bona part l’aspecte final de les 
deformacions per ús. 

Les deformacions de la superfície de l’eina produïdes durant el treball de la 
fusta es caracteritzen per fenòmens de compressió, i per una acció moderada dels 
abrasius que la matèria treballada incorpora al medi interfacial. Les diferències entre 
les deformacions generades pel treball sobre la fusta en estat verd o fresc són 
mínimes. Es limiten a qüestions de distribució (tendència a concentrar-se en els punts 
més alts i a presentar límits més nítids en el cas de la fusta seca), del relleu de la 
superfície deformada (tendència a ser més voluminoses i convexes les deformacions 
generades pel treball de la fusta verda), i de la textura (tendència a presentar textures 
més fines les deformacions generades per la fusta verda). Aquestes diferències es 
poden explicar per les diferents condicions de plasticitat, tant de la matèria treballada 
com del medi interfacial, derivades del diferent grau d’humitat. En el cas de la fusta 
verda, es produeix un contacte més estret entre les dues superfícies, fet que produeix 
deformacions tant en superfície com en profunditat, mentre que en el cas de la fusta 
seca, el contacte es concentra preferentment en els punts més elevats del microrelleu, 
donant lloc a deformacions de menor desenvolupament vertical i, per tant, menys 
voluminoses i de límits més nítids. No obstant, hem de remarcar que, almenys en la 
nostra experimentació, aquestes diferències es donen a nivell de tendència, i que llevat 
d’alguns casos extrems, és realment difícil diferenciar entre les deformacions 
generades pel treball de la fusta verda i les de la seca. És probable que a les variables 
derivades de l’estat de la matèria primera, s’hi hagin d’afegir la duresa diferencial de 
la fusta en funció de l’espècie i de la part de la planta per poder entendre el 
comportament de les deformacions. 

Més amunt hem comentat la tendència a que les deformacions generades pel 
treball de la fusta presentin poques o nul·les figures de fregament. Això és així per tots 
els casos en què l’eina ha portat a terme un treball transversal respecte el seu tall actiu, 
però no s’acompleix si el sentit de l’acció ha estat longitudinal. En el cas de les 
accions de tallar es documenta la presència tant d’estries fines de fons fosc, com de 
petites bandes de compressió, que en el cas de la fusta seca arriben a ser relativament 
abundants. Donat que les característiques físiques de les superfícies no són diferents 
dels casos en què l’eina ha gratat o ha rebaixat, l’explicació que proposem per aquest 
fenomen es basa en les diferents condicions de contacte derivades de la cinemàtica de 
l’eina. Les eines que s’utilitzen per tallar la fusta generen un solc de parets 
relativament rígides, pel qual es desplaça el tall de l’eina durant la seva acció. Aquest 
solc permet que quedin atrapades en el medi interfacial partícules abrasives, despreses 
de la superfície de l’eina durant el procés de treball, i que actuïn sobre la superfície de 
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l’objecte. Les condicions de contacte i, conseqüentment, el grau d’interacció de les 
partícules depenen del tipus de fusta i del seu estat, fet que explica perquè es dóna una 
major incidència en el cas de la fusta seca. En el cas de les eines que realitzen 
moviments transversals, el tall supera ràpidament la zona intervinguda, on poden 
haver quedat les partícules, fet que dificulta l’acció d’aquestes. A més, cal tenir en 
compte que, en aquest cas, les microfractures que poden aportar partícules abrasives al 
medi interfacial es donen bàsicament en la cara oposada a la de l’esforç (cal recordar 
que en el cas de la fusta l’abrasió de la superfície de desplaçament i, per tant, 
l’aportació de partícules abrasives al medi interfacial, a diferència del que succeeix 
amb la pell seca, és minoritari), fet pel qual no intervenen sobre la cara de 
desplaçament, i no provoquen estries.  

Les deformacions generades pel treball sobre herbàcies, independentment de la 
seva duresa, presenten una gran homogeneïtat pel que fa al seu aspecte final. En tots 
els casos la deformació afecta a de forma intensa a grans zones de la superfície, que 
presenta topografia voluminosa i textura llisa, amb la presència esporàdica, gairebé 
testimonial, de figures de fregament. En la gènesi d’aquestes deformacions, el 
comportament plàstic no és el fenomen principal. Tal i com s’ha pogut observar en els 
experiments seqüencials, es produeix una important pèrdua de material de la 
superfície per abrasió i un poliment superficial, causats per les partícules de silici 
incorporades al medi interfacial per la matèria treballada. La regularitat de les 
superfícies, la seva fina textura i la pràctica absència d’estries s’han de relacionar amb 
l’homogeneïtat i les petites dimensions de les partícules abrasives que formen part del 
medi interfacial. 

Les deformacions generades pel treball sobre bulbs presenten topografia 
irregular, trama semitancada, i textura general granulosa, amb punts isolats de 
superfície llisa. La presència d’estries és comú. El fet que els bulbs estiguessin bruts 
de terra ha condicionat les característiques del medi interfacial, i probablement ha 
influït en l’aspecte de les deformacions, especialment en la presència d’estries i en el 
predomini de fenòmens d’abrasió i microfracturació. 

 

B.3. Figures de fregament 

Hem anomenat figures de fregament aquelles deformacions d’ús presents a la 
superfície dels objectes amb una morfologia lineal, indicativa de la direcció i el sentit 
del moviment realitzat per l’eina durant el treball. Les figures de fregament han estat 
dividides, a grans trets, en dos grups: les estries i les bandes de compressió. Hem optat 
per denominar estries a aquelles figures de fregament en què l’amplada i la profunditat 
del solc són similars, i bandes de fregament a aquelles en què l’ample de la marca és 
diverses vegades superior a la seva profunditat. Aquesta divisió es basa en el principi 
que l’estria ha estat generada per una partícula abrasiva inclosa en el medi interfacial 
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que ha entrat en contacte dinàmic amb la superfície de l’objecte, mentre que la banda 
de fregament s’ha generat durant un contacte directe, no estàtic, entre dues superfícies. 

Dels resultats del nostre treball es dedueix que la presència de figures de 
fregament sobre les eines de sílex, especialment la presència d’estries, no és exclusiva 
de cap tipus de matèria treballada, ni de cap acció de l’objecte, si bé és cert que el 
treball sobre determinats tipus de matèria i certes cinemàtiques dels objectes presenten 
una major tendència a generar-ne.  

Tot i que en la bibliografia existent s’estableix, en alguns casos, una relació 
directa entre la duresa de la matèria treballada i la presència i nombre d’estries (a 
major duresa, major presència d’estries), en base a la nostra experimentació podem 
afirmar que aquesta relació no existeix. Així es dedueix del fet que les tasques que han 
generat més estries sobre la superfície dels objectes han estat, d’una banda, els treballs 
sobre matèries animals toves, i, de l’altra, el treball de la fusta (en menor mesura, i 
bàsicament en l’acció de tallar). 

 La generació d’estries durant el procés de treball es relaciona tant amb la 
presència de partícules abrasives en el medi interfacial com amb la facilitat que tenen 
aquestes per actuar sobre la superfície de l’eina. En la composició del medi interfacial, 
i especialment en la presència en aquest de partícules abrasives, té una gran 
importància el tipus de sílex. Per aquest motiu, les eines fabricades amb determinades 
varietats de sílex tenen tendència a presentar més figures de fregament que altres. En 
aquest sentit, en els sílex de gra groller es generen més estries que en els de textura 
fina. Dins d’aquest segon grup, el sílex d’Aïn Hanech és paradigmàtic, ja que gairebé 
no s’hi documenten ni estries ni bandes de compressió, independentment de la tasca 
realitzada. Aquest fenomen s’ha de relacionar, sens dubte, amb l’escàs 
desenvolupament de qualsevol tipus de deformació per ús en aquesta varietat de sílex. 
La importància del microrelleu de l’eina en l’aportació d’elements abrasius al medi 
interfacial es fa evident en observar que, en el cas de les varietats de sílex de 
superfície més rugosa, la presència d’estries disminueix en estadis avançats de 
deformació. A mesura que la rugositat desapareix i la superfície es regularitza i 
s’estabilitza, l’aportació de partícules abrasives procedents de la superfície de l’eina 
decreix i, conseqüentment, es generen menys estries.  

Durant l’anàlisi de les deformacions d’ús en objectes lítics, s’ha de tenir en 
compte que la major o menor presència de figures de fregament pot estar 
condicionada per qüestions de conservació. En aquest sentit, hem observat que, un cop 
la superfície de l’eina s’estabilitza i disminueix la producció de figures de fregament, 
especialment d’estries, les ja existents desapareixen ràpidament com a conseqüència 
del poliment de la superfície. 

El paper de la matèria treballada com a agent aportador de partícules abrasives 
que puguin generar figures de fregament és difícil de valorar. En la nostra 
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experimentació gairebé no hem pogut establir relacions clares entre la presència 
d’aquestes figures i els materials intervinguts. En el cas del treball de matèries que 
presentaven terra adherida sí que ha estat possible explicar la presència de figures de 
fregament per una aportació d’abrasius procedents de la matèria treballada. Un altre 
cas en què es podrien relacionar aquests dos aspectes és el treball de l’os, l’únic en 
què s’han documentat les estries en forma de cometa. No obstant, les característiques 
d’aquestes figures de fregament indiquen que molt probablement tenen la seva gènesi 
en un contacte entre superfícies, més que en l’acció dels abrasius inclosos en el medi 
interfacial. Finalment, pel que fa a les deformacions provocades per accions sobre 
herbàcies, és evident que la matèria treballada aporta elements abrasius al medi 
interfacial, però les reduïdes dimensions i la homogeneïtat mètrica fan que no 
produeixin figures de fregament destacades. Tot i així, una observació a grans 
augments permet observar com la superfície deformada està coberta per gran quantitat 
d’estries de dimensions d’angstroms. 

La possibilitat que les partícules abrasives generin figures de fregament està 
directament relacionada amb les característiques del medi interfacial i de la dinàmica 
del contacte entre superfícies. D’aquesta manera, tot i que en tots els treballs es 
produeix, com a mínim, una aportació de partícules abrasives al medi interfacial per 
part de l’eina, tan sols en alguns casos es generen estries. En aquest sentit, l’acció de 
tallar genera estries sigui quin sigui el material treballat, mentre que les accions de 
gratar i rebaixar tan sols en generen en els treballs realitzats sobre matèries animals,  
especialment en les toves, i, sobretot, en el treball de la pell seca.  

La coincidència entre les figures de fregament generades en la intervenció 
sobre materials diferents fa que en molts pocs casos n’hi hagi de diagnòstiques de la 
matèria treballada, encara que és un dels criteris a tenir en compte en la presa de 
decisions de la interpretació funcional. Únicament el ja esmentat cas de les estries 
cometa en el treball de les matèries animals dures és un clar indicador de la matèria 
treballada. El camp en què les figures de fregament juguen un paper fonamental és la 
determinació de la direcció i, en molts casos, del sentit del moviment que ha realitzat 
l’eina durant el procés de treball. 

 

3.4.2. La quarsita 

En tots els experiments realitzats amb objectes de quarsita s’ha pogut 
contrastar el comportament essencialment fràgil d’aquesta roca. La seva estructura, 
formada per fenocristalls, respon a l’esforç amb una major tenacitat que el sílex, però, 
en arribar a una certa tensió, tendeix a fracturar-se enlloc de deformar-se plàsticament. 
A mida que avança el procés, s’arriba a una fase d’estabilització del tall, a partir de la 
qual l’escantellament decreix, cosa que permet que es conservin els cristalls afectats 
primer pels fenòmens atricionals (figures de fregament) i, més endavant, per inicis de 
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deformació plàstica. En alguns casos, segons l’acció portada a terme, s’arriba a un 
estadi en el qual es produeix un poliment de les cares i arestes dels cristalls, que poden 
acabar presentant superfícies llises, similars a la que tenien originalment, però de 
topografia més convexa. 

Donades les dimensions dels cristalls en les quarsites utilitzades, la resposta a 
l’esforç es dóna quasi exclusivament en l’àmbit intracristal·lí. A banda de la 
fracturació, que sí que afecta l’espai intercristal·lí, la resta de deformacions observades 
es circumscriuen en l’àmbit dels cristalls individuals. A aquesta escala, la majoria de 
modificacions en la superfície dels objectes de quarsita s’expliquen per mecanismes 
de fractura fràgil. L’escassa deformació plàstica observada, més que per fenòmens de 
compressió i comportament fluid, ha d’explicar-se per mecanismes de dislocació 
cristal·lina. 

Després d’aquestes consideracions generals sobre el comportament de la 
quarsita, passem a comentar els principals fenòmens concrets identificables com a 
modificacions en les superfícies dels objectes derivades de la seva utilització. 

 

A. Fracturació 

La importància de la fracturació en els processos de desgast dels instruments 
lítics ha estat ja assenyalada en parlar del sílex. En el cas de la quarsita aquest 
fenomen és encara més evident, donada la seva major duresa i fragilitat, derivades de 
la seva estructura cristal·lina. La fracturació dels cristalls ha estat documentada en 
totes les accions experimentals portades a terme, per bé que hi ha diferències 
considerables en funció dels diversos aspectes ja assenyalats en el cas del sílex: tipus 
d’acció realitzada, duresa i homogeneïtat de la matèria treballada, delineació i angle 
del tall actiu i característiques específiques de la varietat de roca emprada. 

Les fractures en el tall de majors dimensions, els escantells, tenen un 
comportament similar al descrit en el cas del sílex pel que fa a la seva localització, 
distribució en les cares i en relació amb el moviment efectuat. La seva freqüència, 
però, és més baixa. Aquest fenomen es podria explicar per una major resistència 
general d’aquesta roca, i, a la vegada, perquè quan l’esforç arriba a un cert punt, 
l’estructura cedeix pel límit entre els cristalls, provocant més microfracturació que no 
pas escantellament. S’ha de tenir en compte, a més, que, per comparació amb el sílex, 
i a causa de les diferències en l’estructura cristal·lina d’ambdues roques, en el cas de 
la quarsita els escantells són més difícils de distingir i caracteritzar microscòpicament. 

En les activitats de tallar matèries animals toves s’observa un patró molt 
homogeni, amb un predomini absolut de l’escantellament i la microfracturació dels 
cristalls sobre qualsevol altre tipus de deformació, per la qual cosa la distinció entre 
les diferents accions i matèries concretes és molt difícil d’establir. En tots els casos, la 
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interacció entre l’objecte i la matèria intervinguda genera una pressió contínua 
insuficient per provocar deformació plàstica en la quarsita, de forma que l’única 
modificació en la seva superfície es dóna en els cristalls que sobresurten més del tall, 
que responen en forma de fractura a una pressió no constant derivada del moviment o 
del contacte esporàdic amb elements de distinta duresa.  

Quan l’acció de tallar es realitza sobre matèries més dures, com la fusta, el 
comportament de la quarsita és diferent. En aquests casos, la fracturació inicial del tall 
és també molt significativa, però en produir-se una fricció major i més constant, es 
generen deformacions d’ordre plàstic. 

En les accions de moviment transversal es dóna igualment fracturació del tall 
en tota la seva franja activa. El predomini de la microfracturació sobre 
l’escantellament es fa encara més evident, sigui quin sigui el sentit del moviment i la 
matèria treballada. Els escantells que s’observen presenten la mateixa disposició en les 
cares segons l’acció realitzada que hem explicat en el cas del sílex: essencialment en 
la dorsal quan es grata endarrere i en la ventral quan es grata endavant o es rebaixa. 

L’estudi dels diferents fenòmens de fracturació documentats en la quarsita, tot 
i oferir uns resultats relativament indicatius experimentalment, té una difícil aplicació 
a nivell arqueològic, a causa de l’elevada coincidència en els efectes resultants de 
processos molt diferents. Si bé pot aportar informació vàlida per a la identificació de 
les àrees actives, és difícil establir conclusions sobre la cinemàtica dels objectes, i 
pràcticament inviable identificar la matèria treballada. Aquesta limitació, com en el 
cas del sílex, es veu accentuada quan l’objecte presenta configuració per retoc dels 
talls. 

 

B. Poliment 

El comportament bàsicament fràgil de la quarsita explica l’escàs 
desenvolupament del poliment en la seva superfície, sobretot en accions experimentals 
de curta i mitjana durada com les que hem portat a terme. Les deformacions d’ordre 
plàstic en aquesta roca tenen una entitat molt menor que en altres roques com el sílex. 
L’experimentació realitzada, però, mostra que, almenys en determinades accions i 
amb temps de treball suficient, es poden establir criteris d’identificació. 

En les accions de tallar matèries animals toves és gairebé absent. Les úniques 
deformacions plàstiques observades molt puntualment en aquests experiments, en 
forma de matèria despresa i desplaçada a causa del contacte amb elements de major 
duresa, no serveixen com a criteri de determinació, ja que pot ser causat tant per l’os, 
per la pell o, fins i tot, per la fricció d’un dels fragments de roca despresos del tall que 
es va fracturant contínuament. 
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Quan el que s’ha tallat ha estat fusta, malgrat la significativa fracturació 
existent,  s’observen deformacions ben desenvolupades al llarg de tot el tall actiu. 
Aquestes, s’expliquen per l’existència d’una pressió constant derivada de les 
característiques físiques de la matèria treballada, i es presenten bàsicament en forma 
de forats i figures de fregament, que comentem més endavant. En fases avançades, 
aquestes figures de fregament es van distingint menys, la superfície es regularitza per 
deformació plàstica, i es dóna un veritable poliment, amb superfícies finals de textura 
llisa i topografia convexa. 

En general, les accions transversals produeixen un poliment sensiblement més 
accentuat. Pel que fa a la pell, en accions de gratar les deformacions són contínues, 
localitzades essencialment en els punts del tall que sobresurten. A la vora, a banda de 
la microfracturació, s’observa una deformació plàstica inicial, que penetra fins a unes 
25µm, i cap a l’interior es generen forats en els cristalls. S’observa un fenomen clar 
d’abrasió. El procés de deformació comença amb la microfracturació contínua de les 
arestes dels cristalls de la vora del tall, i després, es dóna una suavització general, que 
les arrodoneix lleugerament. Quan s’utilitza sorra com a abrasiu, només s’observa una 
microfracturació contínua i extensa, que elimina qualsevol tipus de deformació 
plàstica que es pugui donar. 

En les accions transversals sobre fusta, tant si es tracta de gratar endarrere com 
de rebaixar, i tant en fusta fresca com seca, el poliment es desenvolupa poc. En 
general, es dóna una lleugera suavització de la topografia general i un cert 
arrodoniment de les arestes dels cristalls, els quals presenten també forats en la seva 
cara. Només en accions prolongades s’arriba a distingir un poliment ben definit, en 
forma de superfícies llises de topografia convexa. 

El poliment més accentuat s’ha observat en accions de llarga durada de 
rebaixar os. En aquest cas, la superfície de l’eina esdevé totalment llisa i lleugerament 
ondulada, amb alguns forats cap a l’interior de la cara dels cristalls. 

 

C. Figures de fregament 

A banda de la microfracturació, les figures de fregament són els trets més 
característics de les modificacions en la superfície dels objectes de quarsita. No es 
donen en totes les accions realitzades, però, quan apareixen, són altament indicatives, 
almenys, de la cinemàtica de l’objecte. 

Tot i que s’ha documentat alguna estria pròpiament dita, com les que es 
formen en el sílex, en la quarsita les figures de fregament clarament predominants es 
donen en forma de forats en les cares dels cristalls que es disposen en alineacions més 
o menys definides. L’origen d’aquests forats ha de buscar-se en la resposta de 
l’estructura cristal·lina de la roca a una fricció lineal exercida ja sigui per les 
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protuberàncies de la matèria treballada o per la incorporació en el medi interfacial de 
fragments despresos de la mateixa roca. Aquest fenomen és coherent amb l’esmentat 
comportament fràgil que caracteritza la quarsita; els diferents forats s’originarien a 
partir de cracs subsuperficials que acaben en descamacions. 

Aquests forats apareixen en la majoria d’accions transversals, així com en les 
longitudinals efectuades sobre materials d’una certa duresa. Ara bé, només en alguns 
casos arriben a formar alineacions ben definides. 

En el cas de la pell, són més evidents quan l’acció és de gratar endavant. En 
aquest cas, apareixen a l’interior de la franja del tall amb modificacions (fins a unes 
50µm en els nostres experiments), i mostren una certa tendència a disposar-se alineats 
transversalment al tall. Quan l’acció de gratar és endarrere, els forats són més 
escassos, estan més limitats a la vora i no mostren una disposició ordenada. 

L’altra matèria animal on s’observen aquest tipus de forats és l’os. L’acció 
prolongada de rebaixar-lo ha produït figures de fregament on es combinen els 
esmentats forats amb veritables solcs en la superfície dels cristalls. 

En el cas de la fusta, els forats en les cares dels cristalls apareixen en tots els 
tipus d’acció. En la de gratar endarrere fusta en estat sec, poden observar-se fins a 
10µm cap a l’interior, sense arribar a formar alineacions. En l’acció de rebaixar fusta 
fresca, en canvi, apareixen línies de forats orientades segons el moviment efectuat, 
que no penetren més de 25µm cap a l’interior de la cara. Finalment, en l’acció de 
tallar fusta, les alineacions, paral·leles al tall en aquest cas, són molt clares, i tenen una 
penetració en la cara significativament major que en les accions transversals, amb 
valors de fins a 100µm. en els experiments realitzats. 

A banda de l’orientació de les alineacions de forats, sempre coincident amb la 
direcció del treball, hi ha un aspecte molt indicatiu de la cinemàtica de l’objecte. Els 
forats, fins i tot quan no es presenten alineats, són més o menys ovalats, i el seu eix 
major està sempre disposat perpendicularment al moviment efectuat. Aquest fenomen 
hauria d’explicar-se per una veritable deformació plàstica, associada a la descamació 
originada pels cracs subsuperficials. 

 

4. MODIFICACIONS GENERADES PER L’ÚS EN ZONES INCLOSES EN 
MÀNECS 

Les qüestions de si es produeixen deformacions en la superfície dels objectes 
com a conseqüència del seu emmanegament, de quines condicions són necessàries 
perquè això succeeixi, i de si és possible reconèixer-les, són temes que s’han debatut 
al llarg de la història de la disciplina, i que, encara avui dia, presenten problemàtiques 
bàsiques que no han estat resoltes. Per aquest motiu, hem portat a terme una petita 
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sèrie experimental, l’objectiu de la qual no ha estat la realització d’un estudi exhaustiu 
de les deformacions resultants per tal de caracteritzar-les en funció dels materials 
emprats en l’emmanegament i del tipus de roca, sinó el de realitzar una petita 
aproximació a la problemàtica existent i valorar les perspectives de futur de l’estudi 
d’aquest aspecte en concret. Per tant, la sèrie experimental es limita a cinc peces de 
sílex: una BP laminar i quatre gratadors, que han estat emprades per escorxar un lleó i 
per eliminar els teixits subcutanis de la pell en estat fresc, respectivament. 

 Sigla Tipus de mànec Material del  mànec Tipus de subjecció Temps de treball 
SGP02 Pinça Avellaner Lligat amb pita 20’ 
SGP03 Pinça Avellaner Lligat amb pita 25’ 
SGP06 Pinça Avellaner Lligat amb cuir 25’ 
SGP05 Encaix Oliver Lligat amb pita 20’ 
SPC06 Ranura Avellaner Enganxat amb màstic 25’ 

Taula 4.31. Característiques dels emmanegaments i temps d’ús. 

En tots els casos, la fusta dels mànecs es trobava en estat fresc, ja que entre 
l’obtenció de les branques verdes, la seva transformació en mànec i el seu ús, tan sols 
transcorregué un dia. Com es pot observar en la taula 4.31, les espècies emprades per 
a la fabricació dels mànecs han estat, en quatre casos, l’avellaner (Corylus avellana), 
i, e l’altre, l’oliver (Olea europaea). 

Els elements emprats per subjectar les peces al mànec i/o reforçar 
l’emmanegament, han estat el cordill de pita (fibra tèxtil obtinguda de les fulles de 
l’atzavara, Agave americana), cuir industrial, i màstic elaborat a partir d’una barreja 
de ¾ parts de reïna de pi i ¼ part de cera d’abella, en volum. El màstic ha estat 
realitzat i aplicat en calent, en estat líquid, per tal de facilitar la seva penetració en la 
ranura. 

En els mànecs de pinça, més de la meitat de l’objecte es troba cobert per la 
fusta, i ambdues cares es troben en contacte amb ell. El lligam que reforça 
l’emmanegament toca part dels talls laterals de la peça (fig. 4.90.A) 

En el mànec d’encaix, tan sols la cara ventral de la peça entra en contacte amb 
la fusta, mentre que la dorsal i part dels laterals ho fan amb el lligam (fig. 4.90.B). En 
el de ranura, finalment, entren en contacte directe amb la fusta punts d’ambdues cares, 
mentre que la resta de superfície ho fa amb el màstic (fig. 4.90.C). 

   
A. Mànec de pinça B. Mànec d’encaix C. Mànec de ranura 

Figura 4.90. Tipus de mànecs utilitzats en l’experimentació. 
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Tant els mànecs de pinça com els d’encaix han presentat problemes 
d’estabilitat de la peça durant la seva utilització. Un cop el lligam que reforça 
l’emmanegament queda impregnat de greix, procedent de l’interior de la pell, s’estova 
i tendeix a afluixar-se, i fa que l’objecte es mogui. En aquest sentit, aquests tipus 
d’emmanegaments presenten, almenys teòricament, clares possibilitats que es generin 
deformacions per ús. Tot i que la manca d’experiència dels experimentadors en el 
procés d’emmanegament dels objectes pot haver influït en el moviment de les peces a 
causa de l’afluixament del lligam (en alguns casos ha estat necessari tornar a lligar 
l’objecte perquè, literalment, es desprenia), estem segurs que, a menor escala, aquest 
fet es produeix en tots els casos.  

Per contra, el mànec de ranura presenta una gran estabilitat, ja que el màstic fa 
que la cohesió de la peça amb el mànec sigui total. Així mateix, la consistència del 
màstic no es veu afectada per l’increment d’humitat que es produeix durant el procés 
de treball. Això fa que no s’hagi percebut cap moviment de l’objecte al llarg de l’acció 
realitzada, fet que, teòricament, disminueix les possibilitats que es produeixin 
deformacions en la superfície de la peça. 

Per tal de controlar les deformacions provocades pels mànecs, s’ha portat a 
terme una observació preliminar dels objectes abans d’ésser emmanegats i utilitzats. 
Durant aquesta primera observació al MER, s’han realitzat fotografies a diferents 
augments de les zones més destacades de les arestes de la cara dorsal dels objectes; els 
punts que teòricament tenen més possibilitats de patir deformacions derivades del 
contacte amb el mànec. Així mateix, s’han realitzat motlles de tota la peça per tal de 
controlar possibles deformacions situades en punts que no han estat seleccionats a 
priori i dels que, per tant, no es disposa de fotografies prèvies. 

L’anàlisi dels objectes un cop utilitzats mostra que, en tots els casos, s’han 
generat deformacions en la superfície dels objectes lítics a causa del seu contacte amb 
el mànec. Aquestes es presenten preferentment en les zones més exposades de les 
cares dels objectes, especialment en els punts de confluència de les arestes dorsals. 
Les deformacions provocades pels mànecs han estat molt similars, independentment 
del sistema i materials de subjecció. Afecten preferentment les parts altes del 
microrelleu (fins i tot en els punts de màxim desenvolupament queden petites 
depressions totalment intactes), i es presenten en forma de petites plaques de poliment, 
de superfície plana i textura llisa i compacta. En el cas de l’eina SGP05, la cara dorsal 
de la qual estava en contacte amb el cordill de pita i no pas amb la fusta del mànec, 
s’observa una certa tendència a que el poliment generi superfícies lleugerament 
còncaves. No obstant, donat que disposem tan sols d’un exemple experimental, no 
podem confirmar aquest aspecte. 

Un altre tipus de deformació documentada han estat les figures de fregament 
en forma d’estries de fons llis, amb deformacions plàstiques laterals provocades per la 
fricció de partícules abrasives, probablement fragments de sílex despresos de l’aresta. 
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A. Aresta dorsal fresca B. 25’ 

  
C. Aresta dorsal fresca D. 25’ 

  
E. Aresta dorsal fresca F. 25’ 

Figura 4.91. Experiments SGP06 (mànec de pinça, amb cuir; A i B), SGP05 (mànec d’encaix, amb 
pita; C i D) i SPC06 (mànec de ranura, amb màstic; E i F). 
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Tal i com podem veure, els resultats, tot i que les limitacions de la col·lecció 
experimental fan que siguin purament indicatius, ens mostren aspectes força 
interessants. D’una banda demostren, sense cap mena de dubte, que els mànecs 
generen deformacions en la superfície dels objectes de sílex. De l’altra, s’observa, en 
contra del que havien proposat alguns autors, que no és necessari que l’objecte es 
mogui en el mànec de forma perceptible per tal de generar aquestes deformacions. Per 
tant, tots els tipus de mànec, inclosos els que empren màstics per subjectar els 
objectes, són susceptibles de produir deformacions. 

Finalment, hem pogut observar que les deformacions que es generen són molt 
puntuals (almenys en temps de treball no superiors als 30’), però intenses, i se situen 
en els punts més prominents de les cares, especialment la dorsal. Tot i les seves petites 
dimensions i l’escassa zona que ocupen, són perfectament visibles amb l’ajut del 
MER. Per tant, el principal problema relacionat amb les deformacions provocades pels 
mànecs no és la seva localització, sinó la seva identificació. Problema derivat, d’una 
banda, de la dificultat d’identificar la matèria primera del mànec a partir de 
deformacions tan puntuals i, de l’altra, de la possibilitat de confusió amb 
deformacions causades per altres agents, especialment els naturals, que afecten 
preferentment les mateixes parts de l’objecte. En aquest sentit, és totalment viable 
realitzar un estudi d’emmanegaments, almenys pel que fa a la identificació dels 
objectes que han estat emmanegats i a la superfície de l’objecte que es trobava inclosa 
en el mànec, sempre i quant es controlin els fenòmens que poden donar lloc a 
deformacions d’aspecte i situació topogràfica similar. 

 

5. RESIDUS DE LA MATÈRIA TREBALLADA 

En la nostra experimentació no hem inclòs sèries específicament dirigides a 
l’estudi dels residus de la matèria treballada. No obstant, la importància d’aquest 
fenomen per sí mateix, i en relació a la interpretació del procés de poliment dels 
objectes lítics, ens ha portat a fer algunes observacions. Les dades experimentals que 
tenim a aquest respecte provenen de la identificació de diversos tipus de residus en 
objectes analitzats abans de la seva neteja i de la pervivència de restes de la matèria 
treballada que han romàs degut a una neteja defectuosa. També hem recollit dades al 
respecte en l’experiment dirigit a l’estudi dels processos de modificació 
postdeposicional de les superfícies per l’acció de l’aigua, que presentem en l’apartat 
corresponent. L’anàlisi d’algunes d’aquestes observacions, tot i no ser exhaustiva, ens 
ha aportat dades altament significatives, que recollim posteriorment en la discussió del 
procés de poliment, i que caldrà tenir molt en compte de cara a la futura recerca. 

Els exemples de restes de la matèria treballada que hem seleccionat s’agrupen 
segons sigui, aquesta, d’origen animal o vegetal. En fem una breu descripció, tot 
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remetent-nos a les fotografies dels principals tipus i a les anàlisis químiques per 
MASE que s’hi han realitzat. 

 

4.1. Residus d’origen animal 

En alguns objectes utilitzats en accions de tallar únicament carn s’ha pogut 
documentar la formació d’una pel·lícula més o menys contínua de residus adherits. Es 
tracta clarament d’una capa sobreposada, que en alguns punts s’esquerda (fig. 4.92.A), 
i on la microanàlisi detecta, a més del Si, P i Ca (fig.4.92.B). El seu gruix i compacitat 
són variables, en funció de les característiques de la matèria treballada i de la 
superfície lítica. Presenta sovint uns límits molt clars (fig. 4.92.D), i es diferencia 
clarament del que pròpiament són deformacions plàstiques de la roca. Després d’una 
neteja acurada amb ultrasons, sense necessitat d’utilitzar cap mena d’àcid, els residus 
acumulats sobre el microrelleu desapareixen completament (fig.4.92.C). 

  
A. Capa de residus animals adherits B. Microanàlisi de la zona de la imatge A.  

 
 

C. Zona de la imatge A, després de la neteja  D. Residus animals adherits 

Figura 4.92. Experiments SPC07 (A, B i C) i SMP16A-C (D). 
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En objectes utilitzats per a tallar pell fresca, s’han observat també 
acumulacions de residus adherits, a causa d’una neteja insuficient. La textura i 
distribució del dipòsit resultant, molt granulós i disposat a les arestes del microrelleu, 
pot conduir a una interpretació errònia, ja que impedeix observar les deformacions 
realment degudes a l’ús, amb les quals es confon (fig. 4.93.A). En alguns casos, a 
grans augments, s’observen les esquerdes esmentades per al cas de la carn, associat a 
una textura rugosa (fig.4.93.B), trets que podrien malinterpretar-se com a 
descamacions plàstiques. 

  
A B 

Figura 4.93. Experiments SMP19C-P (A) i SGP08 (B). 

Dins el grup de residus de matèries animals toves hem de fer referència, 
finalment, a partícules d’epidermis. Si bé no presenten problemes d’identificació com 
a tals, sí que es fa difícil distingir les que venen de la matèria treballada i les que es 
deuen a la manipulació de l’experimentador. Es tracta de partícules d’entre 10 i 30 µm 
de dimensió màxima, de superfície rugosa, i en les quals la microanàlisi hi detecta Cl, 
Ca, K, S, i, en algunes ocasions, la traça del Na. Hem documentat aquest tipus de 
partícules entre els cristalls del tall actiu d’instruments utilitzats per escorxar (fig. 
4.94.A) i per gratar pell fresca (fig.4.94.C i D), però també han aparegut en objectes 
no utilitzats (fig. 4.94.B). 
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A. Partícules d’epidermis B. Partícules d’epidermis 

  
C. Partícules d’epidermis D. Microanàlisi dels residus de la imatge C 

Figura 4.94. Experiments QTAC03 (A ), QTANUB5 (B) i QTAP02 (C i D). 

L’acumulació de residus també es dóna en objectes utilitzats per treballar 
matèries animals dures, com l’os. En un experiment de gratar os fresc s’ha pogut 
documentar una pel·lícula adherida, amb l’aparença de dipòsit de material amorf, amb 
esquerdes (fig. 4.95.A). Després d’una segona neteja, el residu adherit ha romàs 
només en l’interior dels forats existents en el microrelleu (fig. 4.95.B). La microanàlisi 
efectuada un cop neta la peça a les zones amb deformació plàstica detecta únicament 
Si, mentre que a l’interior del forat apareix Ca. A grans augments, es pot observar la 
capa superficial de la roca amb deformació plàstica (fig.4.95.C i D), on només es 
detecta Si. Aquest experiment posa de manifest, d’una banda, la possible pervivència 
dels residus, però, de l’altra, deixa clar la no inclusió d’elements químics de la matèria 
treballada en la superfície deformada plàsticament. 
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A. Deformacions i residus d’os B. Ídem imatge A, després de la neteja 

  
C. Deformacions plàstiques (sense residus) D. Detall de la imatge C 

Figura 4.95. Experiment SIO01 (A i B, sèrie; C i D, detalls). 

 

4.2. Residus d’origen vegetal 

En el treball de la fusta s’ha pogut documentar l’adhesió de residus a la 
superfície de l’eina en forma de dipòsit de material amorf, de manera semblant a 
l’exposat per a les matèries d’origen animal. En les fotos (fig. 4.96.A i B) s’observa 
una pel·lícula esquerdada, molt contínua, que cobreix tota la franja del tall d’una eina 
utilitzada per tallar fusta fresca. En aquesta zona la microanàlisi detecta, Ca, P, K i 
una mica de Mg, a més de Si. Un cop neta la mostra, s’observen clarament les 
deformacions plàstiques del sílex, on només apareix Si (fig. 4.96.C). 

En alguns casos, s’han pogut observar residus de fusta en forma de partícules 
amb l’estructura conservada. Aquest és el cas de les fibres que han quedat atrapades 
entre els cristalls d’un objecte de quarsita utilitzat per rebaixar fusta seca (fig. 4.96.D). 
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A. Capa adherida de residus vegetals  B. Detall de la imatge A 

  
C. Zona de la imatge A, després de la neteja D. Partícules vegetals incrustades entre cristalls 

Figura 4.96. Experiments SMP03B-F (A, B i C) i QTAF02 (D). 

Ja hem vist, en presentar la recerca desenvolupada al voltant de la qüestió de la 
formació del poliment i dels residus, la importància que han tingut els estudis sobre el 
treball de cereals. És per això que els hem inclòs en la nostra experimentació, tot i no 
ser, a priori, un camp d’interès particular per a conjunts tecnològics del paleolític 
inferior. 

En les accions de sega de gramínies (fenàs) amb objectes de sílex, hem 
observat clarament la mateixa formació de dipòsits de material amorf, similars als 
esmentats més amunt. En aquest cas, la seva textura és més homogènia, en alguns 
casos, molt difícil de diferenciar de les deformacions plàstiques ben desenvolupades 
del seu voltant (fig. 4.97. A, B i C). En alguns punts, especialment sobre les 
depressions més marcades del microrelleu, aquest dipòsit s’esquerda (fig. 4.98.A i B) i 
es fa més evident. Una neteja més acurada de la mostra permet observar la deformació 
plàstica del sílex, desproveïda ja del recobriment de residus (fig. 4.97. D, E i F), 
alhora que evidencia, una vegada més, que dipòsit de residus i deformació plàstica del 
sílex són dos fenòmens independents. 
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A. Deformacions i capa de residus adherits D. Deformacions d’ús 

  
B. Detall de la imatge A E. Detall de la imatge D 

  
C. Deformacions i capa de residus adherits D. Deformacions d’ús 

Figura 4.97. Experiment SMP22A-H. Sèries abans (A-C) i després de la neteja (E-F). 
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A. Detall de les esquerdes de la capa de residus B. Ídem imatge A  

Figura 4.98. Experiments SMP22A-H (A) i SMP23A-H (B). 

Quan la sega de fenàs ha estat feta amb objectes de calcària, l’observació 
realitzada prèviament a la neteja de la mostra ha permès documentar també residus 
adherits. Mentre a la franja més propera al tall se n’observen molt pocs, a la zona 
immediata n’apareixen de forma aïllada, i, ja a partir d’1 ó 2 mm cap a l’interior, on la 
fricció és menor, es troba una pel·lícula contínua de material amorf (fig. 4.99.A). La 
composició d’aquesta capa és molt heterogènia, i hi destaquen, a banda del Ca 
(totalment o parcial procedent del substrat) el K, el CL, el Si i el S (fig. 4.99.B). 

  
A. Capa adherida de residus vegetals B. Microanàlisi dels residus de la imatge A 

Figura 4.99. Experiment CH01. 

Hem documentat també residus en instruments de calcària utilitzats sobre 
canya verda. Sobre la superfície de l’eina, sense netejar, s’han observat diverses fibres 
vegetals. Les de les imatges de la figura 4.100 (A i B), tenen una morfologia 
allargada, i mesuren unes 300-400 x 25µm. La microanàlisi (fig. 4.100.C) detecta K, 
Cl i Ca. Aquest darrer element pot venir de la roca, però els altres hi són absents. Hem 
identificat, també, acumulacions de cristalls plans, com escates (fig. 4.100.E), que 
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mostren una composició similar a les fibres anteriors, encara que amb un pes major 
del Ca (fig.4.100.D). 

  
A. Acumulació de fibres vegetals adherides B. Detall de la imatge A 

  
C. Microanàlisi de les fibres de la imatge B D. Microanàlisi dels residus de la imatge E 

  
E. Residus vegetals adherits F. Partícula adherida 

Figura 4.100. Experiments CF02 (A-E) i CF01 (F). 
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6. DEFORMACIONS I MODIFICACIONS DE LA SUPERFÍCIE NO 
LLIGADES A LA UTILITZACIÓ 

El principal problema que sorgeix a l’hora d’interpretar les alteracions 
microscòpiques observades en la superfície dels objectes és el gran nombre de 
fenòmens que les poden causar, i les similituds morfològiques que presenten 
independentment del seu origen. Aquest aspecte es posa prou en evidència amb 
l’estudi de les deformacions produïdes pel treball de les diferents matèries. 
L’existència d’altres processos que afecten la superfície dels instruments, i que 
produeixen modificacions fins a cert punt coincidents amb les d’ús, ens ha portat a 
realitzar sèries experimentals dirigides al control de fenòmens que no tenen a veure 
amb la utilització concreta dels objectes. Agrupem aquests experiments en tres grans 
grups: a) deformacions i trets propis de les matèries primeres, previs a la utilització; b) 
deformacions lligades al procés de producció dels instruments; i  c) modificacions 
postdeposicionals de les superfícies. 

 
6.1. Deformacions naturals i trets propis de la matèria primera 

En aquesta categoria incloem tant trets característics de la xarxa cristal·lina 
dels diferents tipus de matèria primera com les alteracions en la mateixa, que poden 
tenir un origen en el dipòsit primari o bé deure’s als fenòmens de diagènesi 
(meteorització, transport, etc.) que pateixen les roques. Aquest darrer tipus de 
deformacions es troba sobretot en els objectes que conserven parts corticals o 
subcorticals i sobre els plans de fractures internes. En alguns casos, aquestes 
alteracions presenten coincidències a nivell morfològic amb les modificacions d’ús, i 
poden també portar a confusions si s’identifiquen erròniament com a residus. 

No entrarem en l’anàlisi de les característiques petrogràfiques dels diferents 
tipus de roca ni dels processos diagenètics que han sofert, per a la qual ens remetem a 
la bibliografia específica existent (Gabarró et al., 1998; Gabarró et al., 1999; Peretto 
et al., 1998; Corazza et al., 1998; Sozzi et al., 1994; Sozzi et al., 1998; Vannucci et 
al., 1998), sinó que farem referència únicament a allò que pot comportar problemes 
d’identificació de les deformacions d’ús. Concretament, ens centrarem en els dos 
materials que arqueològicament presenten més morfologies susceptibles de provocar 
confusió: la quarsita i un dels tipus de sílex, el SMP (algunes de les observacions fetes 
sobre aquest darrer material, evidentment, es podran aplicar a les altres varietats de la 
mateixa roca). 

 

6.1.1. La quarsita 

Donada la dificultat, anteriorment posada en evidència, en el reconeixement de 
les deformacions d’ús en els instruments de quarsita, especialment de les d’ordre 
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plàstic, s’ha portat a terme una observació d’una sèrie composta per 12 objectes recent 
tallats, sense utilitzar. S’han estudiat tres tipus de quarsita, tots del grup identificat en 
els treballs sobre matèries primeres d’Atapuerca com de la fàcies Utrillas (Gabarró et 
al.,op.cit.). Hem seleccionat 4 objectes de cadascuna de les 3 varietats distingibles 
macroscòpicament, i els hem analitzant tot posant especial atenció en la 
caracterització morfològica i química dels diferents tipus de cristalls presents en la 
quarsita, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’error en l’anàlisi funcional.  

1. Quarsita vetejada marró-grisa, de gra molt fi. Aquesta varietat presenta una gran 
homogeneïtat dels cristalls majoritaris, els quals, com és propi de la quarsita, 
presenten el silici com a únic component. Ara bé, hi ha una sèrie d’inclusions o de 
cristalls minoritaris amb una morfologia i una composició química que poden conduir 
a error en l’anàlisi funcional. Les principals són: a) zones amb la xarxa cristal·lina 
desestructurada, amb grans d’unes 10µm de mesura màxima, amb arestes arrodonides 
i en una matriu d’aspecte pastós, on la microanàlisi detecta Fe i una mica d’Al, a més 
del Si (fig.4.101.A); b) inclusions de cristalls escamosos de mesures similars als 
anteriors, amb molt d’Al i K, entre cristalls de Si pur (fig.4.101.B.); c) cristalls en 
forma de prisma hexagonal, compostos únicament per Pt, tot i que la microanàlisi 
detecta també una mica el Si del medi que els envolta (fig. 4.101.C.); i d) petits 
cristalls amb molt de S i Ca (fig. 4.101.D.). 

 

  
A  B 

  
C D 

Figura 4.101. Detalls de l’estructura de la quarsita del tipus 1. 
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2. Quarsita rogenca, de gra groller. Aquesta varietat presenta uns cristalls molt grans 
(>500µm), que es combinen amb una matriu de cristalls molt menors i amb unes 
acumulacions d’estructura filamentosa (fig. 4.102. A i B). Aquesta està composta 
bàsicament de Fe, però s’hi detecta, també, Si, Al, K i Ti. Es poden diferenciar les 
partícules o cristalls que aporten cadascun d’aquests elements: a la zona de la figura 
4.102.C hi ha únicament Fe, a la de la figura 4.102.D s’hi detecta només Ti. La imatge 
realitzada en base a la composició química de la figura 4.102.E mostra la clara 
diferenciació d’aquestes inclusions (el color blanc representa el Fe, el gris clar el Ti, i 
el gris fosc el Si). 

  
A  B 

  
C D 

  
E F 

Figura 4.102. Detalls de l’estructura de la quarsita de tipus 2 (A-E) i del tipus 3 (F). 
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3. Quarsita grisa, de gra groller. Aquest tipus presenta moltes coincidències amb el 
primer que hem exposat. El gra és més groller, i la textura, macroscòpicament, molt 
escamosa. Pel que respecta a les inclusions, només cal destacar que, en alguns punts 
de la matriu, es troben zones amb una forta presència de Ti (fig. 4.102.F). S’han 
identificat també els cristalls hexagonals de Pt i els cristalls escamosos amb molt de K 
i Al, com a la quarsita del tipus A. 

Al marge dels tipus de cristalls, matrius i inclusions, cal assenyalar que en tots 
tres tipus de quarsita es pot observar una més o menys acusada fracturació als límits 
dels cristalls (fig. 4.103.A). També és important esmentar la presència, en objectes 
observats immediatament després de ser tallats, sense cap tipus de neteja, de petits 
cristalls de quars adherits per tota la superfície. No és per problemes de composició o 
identificació morfològica que cal tenir-los presents, sinó pel paper que poden tenir 
com a partícules abrasives en el moment d’utilitzar l’instrument (fig. 4.103.B). 

  
A B 

Figura 4.103. Detalls de la superfície de la quarsita fresca. 

 

6.1.2. El sílex (SMP) 

Amb l’objectiu de documentar les modificacions en la superfície d’objectes de 
sílex derivades bàsicament dels processos diagenètics d’aquesta matèria primera, 
s’han analitzat objectes sense utilitzar. Aquesta petita sèrie experimental està 
composta per 6  ascles, procedents de 4 nòduls de sílex SMP amb característiques 
macroscòpiques diferents. A nivell microscòpic, però, a banda de la granulometria, 
que varia segons el nòdul, no s’han trobat diferències importants, per la qual cosa 
presentarem els resultats de forma conjunta. 

L’estudi de les superfícies del sílex recent tallat ha permès documentar 
essencialment dos aspectes significatius per a l’anàlisi funcional: les inclusions amb 
composició diferencial i les deformacions naturals. 

Pel que fa a la composició, la microanàlisi MASE detecta en el sílex SMP 
únicament Si, a vegades acompanyat d’Al i Ca, elements, però, purament testimonials. 
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En alguns casos, sobretot en la varietat de color vermell, hem documentat inclusions 
més importants d’altres elements. Entre aquestes, la més comú és la de cristalls de 
calci pur, que poden tenir una superfície ondulada o estriada, amb aparença de dipòsit 
(fig. 4.104.A). El Ca va acompanyat, en alguns casos, de P i una mica de S (fig. 
4.104.B). 

Hi ha fenòmens, com la inclusió de cristalls molt més grans que la mitjana (fig. 
4.104.C) o la presència de microfòssils (fig. 4.104.D), que, tot i no comportar 
problemes a nivell de composició (s’hi detecta només Si), sí que cal tenir en compte a 
nivell morfològic. 

  
A B 

  
C D 

Figura 4.104. Detalls de l’estructura del sílex SMP. 

Quant a les deformacions, el més interessant és la seva localització: es troben 
en les esquerdes de les zones subcorticals (fig. 4.105.A) i en els plans de fractura 
interna. Es documenten superfícies llises, més o menys ondulades, amb l’estructura 
aparentment dissolta o bé deformada plàsticament per compressió (fig. 4.105. B i C), 
amb el Si com a únic component. S’han observat també àmplies zones amb una 
superfície com les que hem anomenat ondulada en retícula, en les quals, a més del Si, 
la microanàlisi ha detectat la traça del Fe (fig. 4.105.D). 
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A B 

  
C D 

Figura 4.105. Detalls de modificacions naturals en la superfície del sílex SMP. 

  

6.2. Deformacions originades durant el procés de producció dels instruments 

En aquesta categoria incloem les traces produïdes per la percussió o fricció 
derivades de la talla. En primer lloc, hi ha les deformacions produïdes pel percussor, 
ja sigui en les plataformes talonars o en els talls configurats per retoc. El segon grup 
de traces que estudiem és el que es deriva de la talla sobre enclusa. Finalment, fem 
referència a les deformacions producte de la fricció sobre la matriu del fragment de 
roca que se’n desprèn en el moment de la talla. 

En aquest apartat, abans de passar a les alteracions postdeposicionals, 
presentem com algunes de les traces de talla descrites es veuen afectades per la 
utilització, amb l’objecte de valorar fins a quin punt condicionen la interpretació 
funcional dels instruments. 

 

6.2.1. Traces de percussió al taló i talls configurats 

Per a la caracterització d’aquest grup de traces, hem analitzat els talons dels 
instruments experimentals i els talls configurats per retoc. Hem efectuat, a més, 
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experiments específics, utilitzant diferents tipus de percussor (quarsita, granit, 
calcària, gres, banya de cérvol i fusta). En general, aquestes traces es caracteritzen per 
la presència de figures de fregament molt marcades, que indiquen la direcció de la 
percussió. La seva confusió amb deformacions produïdes per l’ús podria portar a 
interpretacions totalment errònies sobre la cinemàtica de l’objecte. 

 

A. Taló 

En les superfícies talonars, l’acció de colpejar amb percussor dur crea sovint 
grups de figures de fregament molt clares, amb factors combinats d’adhesió de 
matèria del percussor i de deformació plàstica de la superfície del sílex, amb 
translocació o no de material (fig. 4.106. A i B). 

  
A B 

  
C D 

Figura 4.106. Traces de percussió en el taló en un objecte de sílex (SMP) (A i B) i abrasió en l’aresta 
d’un objecte de sílex (SP) fregada amb gres (C i D). 

Hem d’esmentar també les deformacions produïdes per la fricció de les arestes, 
ja sigui abans de l’extracció de la BP, per a preparar la plataforma de percussió, o bé 
després, per a facilitar la prensió de l’objecte. Donat que aquesta és una pràctica 
àmpliament documentada en la bibliografia, l’hem reproduïda experimentalment, 
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fregant amb gres. En aquest cas, el que s’ha pogut observar és una acusada abrasió, 
que es veu a nivell macroscòpic (fig. 4.106.C), i que microscòpicament presenta 
compressió i desplaçament de material, amb plaques llises estriades i fracturació 
transversal (fig. 4.106.D). 

 

B. Talls configurats 

Els experiments de retoc realitzats han permès observar la variabilitat de traces 
existent en funció del tipus de percussor emprat. S’han observat característiques 
generals similars, però es poden diferenciar comportaments diferents entre els 
percussors tous i els durs, i, dins d’aquests darrers, segons el tipus de roca emprat. A 
continuació presentem els resultats obtinguts amb els diferents tipus de percussors, tot 
fent referència als dipòsits adherits observats en alguns casos i a les deformacions 
plàstiques generades. 

  
A B 

  
C D 

Figura 4.107. Traces de retoc amb percussor de fusta en el tall d’objectes de sílex (SP); residus adherits 
(A i B), espectre MASE (C), i imatge del mateix punt després de la neteja (D). 
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B.1. Fusta 

Les eines configurades amb percussor de fusta i analitzades després d’una 
primera neteja molt suau conserven restes vegetals adherides a la seva superfície (fig. 
4.107. A i B). Aquests residus conformen una pel·lícula de material amorf, disposat en 
bandes perpendiculars al tall i que, en alguns punts, s’esquerda. La microanàlisi hi 
detecta, a banda del Si, majoritàriament procedent del substrat, Ca, Cl, K, S i una mica 
de P (fig. 4.107.C). 

Després d’una neteja acurada, aquests residus desapareixen, i les deformacions 
plàstiques són pràcticament absents en la superfície subjacent del sílex (fig 4.107.D). 
Només de forma esporàdica s’han pogut observar bandes lleugeres de compressió, de 
superfície llisa, generalment limitades al tall. 

 

B.2. Banya de cérvol 

Tal i com passava amb l’altre tipus de percussor tou, el de fusta, amb la banya 
s’observen dipòsits adherits a la superfície del sílex. Aquests es disposen en forma de 
bandes profundes i amples, perpendiculars al tall, que corresponen a un sol cop, i que 
poden presentar una acumulació de material més gruixuda a la vora del tall (fig. 4.108. 
A i B). La microanàlisi realitzada en aquest darrer punt mostra, a banda del Si, la 
presència de Ca i P com a elements dominants, acompanyats del Cl, el K i el S. A 
l’igual que amb la fusta, aquests dipòsits desapareixen completament amb una neteja 
acurada, però les deformacions plàstiques subjacents són, en aquest cas, més intenses. 
S’observen figures de fregament formades per bandes de compressió amples, de 
textura llisa, solcades per estries fines (fig. 4.108. C, D i E). En tots aquests punts, la 
microanàlisi detecta únicament Si. Hi ha evidències clares de material translocat, 
desplaçat per l’extrema pressió derivada del cop (fig. 4.108.F), que només s’esquerda 
transversalment en punts molt concrets. 

 

B.3. Quarsita 

Els talls configurats amb percussors durs són els que presenten deformacions 
més desenvolupades, i, entre aquests, els de quarsita. En aquest cas, no s’ha observat 
cap dipòsit extens de material procedent del percussor. Es dóna únicament una petita 
acumulació de matèria, l’origen de la qual és difícil d’establir, ja que la seva 
composició, tant si és del percussor com de la roca silícia en què està configurada 
l’eina, conté únicament Si. El poc abast del dipòsit, en qualsevol cas, queda manifest 
després d’una neteja acurada de la mostra, la qual elimina qualsevol resta adherida, 
deixant al descobert les deformacions plàstiques gairebé tal i com es presentaven 
inicialment (fig. 4.109. A i B). 
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A B. Detall de l’anterior 

  
C. Microanàlisi de la zona de la imatge B  D 

  
E  F 

Figura 4.108. Traces de retoc amb percussor de banya de cérvol en el tall d’objectes de sílex (SP); 
residus adherits (A i B), espectre MASE (C) i deformacions plàstiques observades després de la neteja 
de la mostra (D, E i F). 
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A B 

  
C D 

  
E F 

Figura 4.109. Traces de retoc amb percussor de quarsita en el tall d’objectes de sílex (A-D, F: SP; E: 
SN); imatge del mateix punt abans i després de la neteja (A i B) i imatges amb la mostra neta (C-F). 
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Les deformacions característiques producte del percussor de quarsita són 
amples bandes de compressió, amb translocació clara de material. En el punt d’inici i 
en el tram de desplaçament immediat, les bandes presenten una textura llisa i una 
superfície solcada per estries, mentre que en el tram final s’observa una intensa 
fracturació transversal del material remobilitzat, que es desplaça també cap als laterals 
dels solcs (fig. 4.109. C, D i E). Aquestes figures de fregament han estat anomenades 
“estries en forma de falguera” en anteriors treballs (Mansur-Franchomme, 1983). Les 
microanàlisis per sonda d’electrons realitzades els punts descrits donen, en tots els 
casos, el Si com a únic component.  

Un altre tret observat, comú en general als percussors durs, són les abundants 
fractures incipients, en les quals és fàcil identificar el punt d’impacte del percussor a 
partir de les esquerdes produïdes i de les deformacions anteriorment descrites (fig. 
4.109.F). 

 

B.4. Gres 

Els talls configurats amb percussor de gres, a diferència dels que ho han estat 
amb quarsita, sí que presenten un dipòsit clar de matèria adherida. Aquesta es presenta 
en forma de fragments de la roca, cristalls clarament diferenciats, compactats i 
disposats en bandes que indiquen la trajectòria de l’impacte. Quant a composició 
química, no mostren cap diferència amb la superfície del sílex. 

Després de la neteja corresponent, aquests dipòsits desapareixen quasi per 
complet, deixant a la vista les deformacions plàstiques subjacents (fig. 4.110. A i B). 
Com en el cas de la quarsita, apareixen les figures de fregament en forma de bandes 
estriades, amb desplaçament i fracturació transversal de material (fig. 4.110. C i D). 

 

B.5. Granit 

Les deformacions produïdes pel percussor de granit són molt similars a les que 
acabem de descriure. El dipòsit de material adherit es distingeix clarament abans de la 
neteja acurada de la mostra, en forma de bandes que s’originen en els punts d’impacte 
(fig. 4.110.E), i la microanàlisi hi detecta traces de K, Fe i Al. Un cop neta la peça i 
eliminat el material adherit, es posen al descobert les deformacions plàstiques pròpies 
dels percussors durs (fig. 4.110.F).  
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A B 

  
C D 

 
E F 

Figura 4.110. Traces de retoc amb percussor de gres (A-D) i de granit (E-F) en el tall d’objectes de 
sílex (A-E: SP; F: SC); imatge del mateix punt abans i després de la neteja (A i B) i imatges amb la 
mostra neta (C-F). 
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A B 

  
C D 

  
E F 

Figura 4.111. Traces de retoc amb percussor de quarsita en el tall d’objectes de sílex (A-D, F: SP; E: 
SN); imatges del mateix punt abans i després de la neteja (A i B), i imatges amb la mostra neta (C-F). 
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B.6. Calcària 

En el cas dels objectes retocats amb calcària, el dipòsit procedent del percussor 
és evident. Quant a disposició, no presenta diferències significatives amb els descrits 
anteriorment, però la seva textura és més llisa, fruit de la compactació de material 
(més tou que en els casos anteriors) sobre la superfície del sílex, així com petits 
cristalls adherits (fig. 4.111. A i B). La microanàlisi, en aquests punts, detecta 
clarament el dipòsit de Ca (fig. 4.111.C). 

Un cop neta la peça, el dipòsit desapareix i les deformacions plàstiques 
s’observen de forma molt més nítida. Les característiques d’aquestes són plenament 
coincidents amb les descrites per als altres percussors durs: bandes de compressió 
estriades amb translocació de material i fracturació transversal en els seus trams finals 
(fig. 4.111. D, E i F). La detecció per mitjà de la microanàlisi d’un lleuger pic de Ca 
indica que, en algun punt, es conserven restes adherides per compactació del dipòsit 
inicial. 

A banda dels dipòsits i de les deformacions plàstiques produïts per l’impacte 
de diferents percussors, cal fer, finalment, referència al problema dels escantells. Tot i 
que aquests han estat descrits a nivell experimental com a trets altament indicatius de 
la matèria treballada i del tipus d’acció (Márquez Mora, 1998a, 1998b), els autors que 
els han estudiat mostren la seva limitació a l’hora d’utilitzar-los en la interpretació 
funcional d’objectes arqueològics. El principal problema rau en què el propi procés de 
retoc dels talls actius produeix uns tipus d’escantells indiferenciables dels produïts per 
l’ús (Tringham et al., 1974; Roche & Tixier, 1982; Prost, 1988; Vaughan, 1985; 
González Urquijo & Ibáñez Estévez, 1994a). 

 

6.2.2. Talla sobre enclusa 

L’estudi sobre les deformacions causades en els objectes lítics per la tècnica de 
la talla sobre enclusa es va generar com a resposta a una problemàtica endegada 
durant l’anàlisi del registre lític d’Isernia la Pineta. Aquests estudis, portats a terme 
pel Dr. Carlo Perettto i el seu equip (Peretto, Ed., 1994), havien posat de manifest que 
aquesta era la principal tècnica emprada en aquest jaciment per a la fabricació 
d’instrumental lític. Davant d’aquesta evidència i de la manca absoluta de col·leccions 
de referència i de bibliografia sobre aquest aspecte, es va decidir de portar a terme una 
experimentació específica per tal de documentar i caracteritzar les deformacions que 
provocava la talla sobre enclusa en els objectes lítics resultants. D’aquesta manera, es 
pretenien evitar errors d’interpretació de les deformacions d’ús dels objectes de la 
sèrie experimental, obtinguts amb aquest procediment. 

  



Resultats experimentals 
 

210 

 La mostra consta de 18 objectes, seleccionats d’entre el material procedent de 
dos programes experimentals de talla: el realitzat per l’equip de la Universitat de 
Ferrara (Peretto, op. cit.), i un altre portat a terme per nosaltres mateixos. 

La selecció de la mostra ha estat dirigida per les interpretacions tècniques que 
l’equip de Ferrara havia realitzat sobre el conjunt lític d’Isernia. S’ha optat per 
seleccionar bàsicament denticulats, tot i ser un producte minoritari dins d’una tècnica 
de talla que genera un gran nombre de BP. Aquesta particular composició de la mostra 
és totalment intencional, i s’explica per la voluntat d’incidir sobre dues 
problemàtiques fonamentals que plantejava el registre d’Isernia: d’una banda, la 
caracterització de  les deformacions causades per la talla sobre enclusa de calcària, i 
de l’altra, la interpretació del rol dels denticulats dins d’aquest conjunt (Crovetto et 
al., 1994; Longo et al., 1997). Sempre tenint en compte els resultats obtinguts per 
l’equip de Ferrara, s’ha considerat que seria l’estudi dels denticulats el que permetria 
obtenir un major rendiment de la mostra experimental disponible. Per una banda són 
els objectes que pateixen de forma més acusada els efectes de l’impacte d’una talla 
bipolar sobre enclusa i, per tant, teòricament, els elements on es podria documentar 
més fàcilment tota la gamma de deformacions provocades per aquesta tècnica. A més, 
són l’element fonamental per entendre i interpretar el registre lític d’Isernia. 

 

6.2.2.1. Modificacions provocades per la talla sobre enclusa de calcària 

 La talla sobre enclusa de calcària provoca, d’una banda, tota una sèrie de 
fractures, estellaments, escantells, cons, etc., la majoria dels quals són visibles 
macroscòpicament. En aquest apartat no entrarem a descriure’ls, ja que no afecten al 
reconeixement i caracterització de les deformacions microscòpiques, si bé, com és 
lògic, hi estan estretament relacionats. La relació entre deformacions microscòpiques i 
macroscòpiques ha de tractar-se en estudiar el registre lític del jaciment d’Isernia, 
donada la seva importància a l’hora d’interpretar-lo des del punt de vista tecnològic. 

 L’observació a través del MER dels objectes obtinguts mitjançant la talla 
bipolar sobre enclusa de calcària ha permès identificar dos grans grups de fenòmens: 
dipòsits adherits a la superfície del sílex, procedents de l’enclusa, i deformacions 
plàstiques en l’estructura silícia. 

 

A. Dipòsits adherits a la superfície  

Es tracta de dipòsits massius de límits nítids i superfície compacta, de textura 
llisa, i solcada per un gran nombre d’estries paral·leles agrupades (fig.4.112. A i B). 
És força comú trobar en un mateix dipòsit grups d’estries amb orientacions diferents o 
canvis sobtats en la orientació d’un mateix grup d’estries (fig.4.112.C). Un altre tret 
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característic és la presència en la majoria dels casos de fissures de delineació irregular, 
que esquerden el dipòsit i provoquen l’aixecament de petits fragments. 

L’anàlisi de la composició química d’aquests dipòsits assenyala la presència 
majoritària de Ca i Si, acompanyats de K, Fe i Al (fig. 4.112.D). El silici i l’alumini 
han d’interpretar-se com la lectura del substrat, ja que no sembla probable que es tracti 
de partícules de sílex que hi hagin estat incorporades, mentre que el Ca, i el K, 
elements que corresponen a la composició de la calcària usada com a enclusa, són els 
que s’atribueixen al dipòsit. 

  
A B 

  
C  D. Microanàlisi del dipòsit de la imatge B.  

Figura 4.112. Dipòsits originats per la talla sobre enclusa. 

En alguns casos, aquests dipòsits es presenten en forma de bandes amb estries 
paral·leles, orientades seguint el seu eix llarg. La composició química també indica la 
presència de Ca, i s’ha d’interpretar el predomini del Si com a conseqüència d’una 
lectura majoritària del substrat, donat l’escàs gruix del dipòsit (fig. 4.113. A i B). 
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A B. Microanàlisi del dipòsit de la imatge A.  

Figura 4.113. Dipòsit originat per la talla sobre enclusa. 

El fet que aquests dipòsits desapareguin amb una simple neteja amb sabó 
neutre en bany d’ultrasons, sense necessitat d’utilitzar cap mena d’àcid, indica que es 
tracta de dipòsits de tipus superficial, que no es troben incorporats a l’estructura del 
sílex. La seva composició química, a més, ens permet afirmar que són restes de 
l’enclusa adherides a la superfície del sílex per pressió. 

Després de la neteja, utilitzant sabó neutre en bany d’ultrasons, els dipòsits 
desapareixen completament, i deixen a la vista les deformacions que ha patit la 
superfície del sílex (fig. 4.114. A-D). Les anàlisis de la composició química 
realitzades mitjançant la microsonda d’electrons en les zones que ocupaven els 
dipòsits, han donat sempre com a únic element el silici (fig. 4.114.F). Aquest aspecte 
permet contrastar que, efectivament, el dipòsit de calcària que hi havia (fig. 4.114.E) 
ha desaparegut completament, i que les deformacions provocades en la superfície del 
sílex no han incorporat cap element de l’enclusa.  
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A B. Zona de la imatge A, després de la neteja  

  
C D. Zona de la imatge C, després de la neteja 

  
E. Microanàlisi del dipòsit de la imatge C F. Microanàlisi de la zona de la imatge D 

Figura 4.114. Dipòsits generats per la talla sobre enclusa (A, C i E) i imatges de la mateixa zona 
després de la neteja (B, D i F).  
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A B 

  
C D. Detall de l’anterior 

  
E F 

Figura 4.115. Deformacions generades per la talla sobre enclusa. 
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B. Deformacions de l’estructura del sílex 

Les deformacions documentades a la superfície del sílex presenten una gran 
variabilitat, tant pel que fa a la seva distribució com pel relleu, textura i grau de 
transformació del relleu preexistent. Els principals tipus observats són:  

1. Zones de topografia suau però irregular, amb límits difosos, on la 
deformació no ha arribat a eliminar totalment el relleu original. El fenomen dominant 
sembla ser l’abrasió, ja que presenten una textura de tipus granular que els dóna un 
aspecte rugós i aspre. Les zones més altes del relleu es veuen afectades per figures de 
fregament que s’organitzen en forma de bandes de límits laterals irregulars (aquest 
fenomen és degut a què s’adapten a una morfologia de relleu que no és regular). La 
seva secció transversal és lleugerament còncava, i presenten una estria fina de secció 
també còncava, suau, i de fons fosc, en el seu eix longitudinal (fig. 4.115). 

2. Deformacions amb aspecte d’abrasió, amb una distribució més selectiva, 
que afecten majoritàriament a les parts més altes, tot i que les baixes també estan 
lleugerament modificades. Presenten superfícies planes sense figures de fregament, 
que es disposen formant una trama reticular semitancada de límits clars. En alguns 
punts de la trama, on la pressió ha estat major, apareixen superfícies més llises (fig. 
4.116). 

  
A B 

Figura 4.116. Deformacions generades per la talla sobre enclusa. 

3. Deformacions també amb un comportament selectiu, pel que fa a la 
distribució sobre el relleu, molt similar a l’anterior. En aquest cas, però, dominen les 
superfícies de textura llisa i les figures de fregament. Les deformacions afecten 
majoritàriament i arrodoneixen les parts més altes, donant lloc a relleus convexos amb 
nombroses estries, petites i força difoses, de fons lleugerament còncau (fig. 4.117).  
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A B 

Figura 4.117. Deformacions generades per la talla sobre enclusa. 

 

4. Bandes limitades al tall de superfície convexa i lleugerament ondulada, amb 
textura llisa (fig. 4.118. A-E). Els límits són força nítids, tot i que s’associen gairebé 
sempre a zones de deformació suau com les descrites en l’apartat anterior. En alguns 
casos, poden arribar a ser de superfície puntualment plana (fig. 4.118.F). La presència 
o absència de depressions i forats està directament relacionada amb la intensitat de la 
pressió i amb la topografia original del sílex, ja que, quan aquests són presents, són 
relictes del relleu original. Aquestes bandes es localitzen sempre en el tall. La seva 
extensió al llarg del mateix és variable, però en canvi, mantenen una amplada de 
banda força regular, al voltant de les 10 µm. 

5. Formació de bandes de relleu ondulat en retícula i superfície de textura llisa. 
Com en el cas anterior, es localitzen habitualment a la vora del tall, tot i que presenten 
un marcat desenvolupament vers la cara, on poden donar-se de forma aïllada. Els 
límits són nítids però irregulars, i mai presenten cap figura de fregament. 
Aparentment, modifiquen substancialment la topografia original, però una observació 
detallada permet apreciar com l’esmentada superfície ondulada s’hi adapta. La 
deformació afecta gairebé per igual les parts altes i les baixes, mantenint a grans trets 
el relleu general preexistent. La seva amplada de banda es mou al voltant de les 40 µm 
(fig. 4.119). Les similituds amb el grup anteriorment descrit són evidents, raó per l 
qual no descartem que es tracti del mateix fenomen, que afecta, en aquest cas, una 
superfície de fricció major. 
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A B 

  
C D. Detall de l’anterior 

  
E F 

Figura 4.118. Deformacions generades per la talla sobre enclusa. 

  



Resultats experimentals 
 

218 

  
A B 

  
C D. Detall de l’anterior 

  
E F. Detall de l’anterior 

Figura 4.119. Deformacions generades per la talla sobre enclusa. 

6. En darrer lloc, hem documentat plaques de deformació de relleu pla i textura 
molt llisa i fina. Es donen tant a la vora del tall com a l’interior de les cares. Presenten 
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límits nítids i molt ben marcats. Mai presenten figures de fregament. Tot i suposar una 
modificació substancial del relleu original, no es desenvolupen gaire en profunditat, ja 
que acostumen a presentar forats relictes del relleu original. Les seves dimensions, tot 
i ser generalment reduïdes, són molt variables, i poden arribar a ocupar una superfície 
relativament gran (fig. 4.120). 

  
A B. Detall de l’anterior 

  
C D. Detall de l’anterior 

Figura 4.120. Deformacions generades per la talla sobre enclusa. 

 

6.2.3. Deformacions en el perímetre no configurat 

Aquest darrer tipus de traces lligades a la talla són normalment molt puntuals, i 
es localitzen al talls laterals i al distal de l’objecte, especialment quan aquest darrer 
presenta una xarnera. Es produeixen per la fricció del perímetre de la peça amb la 
superfície de la matriu quan aquella se’n desprèn. Es caracteritzen per presentar 
superfícies molt compactes, llises, sense figures de fregament. Normalment són molt 
puntuals, tot i que, en alguns casos, poden arribar a formar una banda contínua a la 

  



Resultats experimentals 
 

220 

vora del tall (fig. 4.121. A i B). Comporten considerables problemes d’identificació, 
donada la seva distribució i les clares coincidències que mostren amb certes 
deformacions d’ús. 

A banda de del que acabem de descriure, la resta de deformacions en el 
perímetre dels objectes són molt lleugeres. Tret d’una moderada microfracturació del 
tall i d’un suau arrodoniment del mateix, l’únic que cal esmentar és l’aparició molt 
puntual de figures de fregament similars a les produïdes pel percussor dur. En objectes 
de sílex de gra groller, com el SN, es pot observar puntualment un desplaçament de 
material amb fracturació transversal (fig. 4.121.C). En sílex més fins, es donen també 
plaques de forta deformació plàstica, de superfície més llisa i uniforme (fig. 4.121.D).  

  
A B 

  
C D 

Figura 4.121. Deformacions generades per la talla en el perímetre dels objectes (A i B: SP; C: SN; D: 
SMP). 

 

6.2.4. Modificació per l’ús de les traces de talla 

Un aspecte molt important de cara a la interpretació funcional dels instruments 
és veure com les deformacions de talla anteriorment descrites es modifiquen amb l’ús. 
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Per exposar aquest aspecte, hem seleccionat diverses sèries d’imatges d’objectes amb 
traces generades durant el seu procés de producció i que després han estat utilitzats 
sobre diferents materials. 

 

A. Traces de retoc 

Sèrie 1. (fig. 4.122. A-C) Figura de fregament causada per un percussor de quarsita 
sobre un sílex SP, que es deforma i acaba desapareixent totalment després d’una acció 
de gratar endarrere pell fresca. 

   
A. Traces inicials B. 10’ C. 30’ 

Figura 4.122. Experiment SPP06-1. Evolució de les traces d’un percussor de quarsita al llarg d’una 
acció de gratar pell. 

Sèrie 2. Figures de fregament amb estries produïdes pel retoc amb percussor de 
quarsita d’un objecte de sílex neogen. Les més exposades han desaparegut després de 
realitzar l’acció de gratar pell fresca mentre que les localitzades a l’interior de la 
concavitat d’un retoc encara es poden distingir (fig. 4.20, presentada a l’apartat 
corresponent). 

  
A. Traces inicials B. 20’ 

Figura 4.123. Experiment SPP04. Aspecte de les traces d’un percussor de banya de cérvol després 
d’una acció de gratar pell. 
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Sèrie 3. (fig 4.123). Figura de fregament amb fractures transversals produïda per un 
percussor de banya de cérvol en el tall d’un objecte de sílex SP. Lleuger arrodoniment 
produït per l’acció de gratar pell fresca durant 20’. 

Sèrie 4. (fig. 4.124): Traces de retoc amb percussor de fusta sobre un objecte de sílex 
SP. L’acció de tallar pell fresca durant 15’ ha eliminat completament la morfologia 
inicial. 

  
A. Traces inicials B. 15’ 

Figura 4.124. Experiment SPP02. Aspecte de les traces d’un percussor de fusta després d’una acció de 
tallar pell. 

Sèrie 5. (fig. 4.125). Traces de retoc amb banya de cérvol sobre un sílex SP. Amb 
l’acció de descarnar, els punts amb deformació plàstica i possible transferència de 
material del percussor s’alteren més ràpidament que la resta de superfície. 

  
A. Traces inicials B. 10’ 

Figura 4.125. Experiment SPC04. Aspecte de les traces d’un percussor de banya de cérvol després 
d’una acció de descarnar. 
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B. Traces de talla sobre enclusa 

Sèrie 1. (fig. 4.126). Lleugera banda de deformació plàstica producte de la talla sobre 
enclusa, totalment coberta per una deformació intensa resultant d’una acció de gratar 
endarrera fusta fresca durant 15’. 

  
A. Traces inicials B. 15’ 

Figura 4.126. Experiment SIF01. Aspecte de les deformacions provocades per la talla sobre enclusa 
després d’una acció de gratar fusta. 

 

C. Traces de fricció perimètrica 

Sèrie 1. (fig. 4.127). Placa llisa, puntual i sense estries, amb límits molt ben definits. 
Després de l’acció de descarnar durant 15’ es modifica lleugerament, i es confon 
fàcilment amb les deformacions d’ús que s’han desenvolupat al costat. 

  
A. Traces inicials B. 15’ 

Figura 4.127. Experiment SPC09. Aspecte de les traces de fricció perimetral després d’una acció de 
descarnar. 
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Sèrie 2. (fig. 4.128. A i B). Banda llisa de superfície ondulada, limitada al tall i molt 
contínua. Pràcticament no es modifica després d’una acció de tallar fusta fresca durant 
10’.   

Sèrie 3. (fig. 4.128. C i D). Banda llisa de superfície ondulada, en el mateix objecte 
que la de la sèrie 2. En aquest cas, la deformació general del tall produïda per l’acció 
de tallar fusta fresca durant 20’ l’ha feta desaparèixer completament. 

  
A. Traces inicials B. 10’ 

  
C. Traces inicials D. 20’ 

Figura 4.128. Experiment SPF01-1. Aspecte de les traces de fricció perimetral després d’una acció de 
tallar fusta. 

 

6.3. Modificacions postdeposicionals de les superfícies 

L’aproximació a les alteracions postdeposicionals ha estat realitzada 
mitjançant tres tipus d’experiments. El primer s’ha dirigit a controlar les 
modificacions produïdes de forma natural en un ambient fluvial de baixa energia, 
mentre que els altres dos s’han portat a terme en el laboratori, amb l’objecte de 
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reproduir les condicions de transport i enterrament en medis de major energia. Al final 
de l’apartat, a més, es recullen una sèrie d’experimentacions puntuals relatives a 
diversos casos de fricció amb sediments i roques. 

 

6.3.1. Deposició en un ambient fluvial de baixa energia 

Aquest experiment ha consistit en deixar un conjunt de peces al fons d‘un petit 
curs d‘aigua durant un període de sis mesos. L’indret seleccionat ha estat el barranc de 
la Font Major d‘Alcover (Alt Camp); un curs d‘aigua constant de poc cabal, tributari 
del riu Francolí. Aquest barranc complia una sèrie de requisits que consideràvem 
necessaris per tal d’acomplir els objectius marcats. D’una banda, es nodreix de les 
aigües d’una zona muntanyosa que actualment presenta una escassa incidència 
antròpica, el que, a priori, garantia una mínima presència en l’aigua d’elements 
derivats de l’activitat humana. D’altra banda, és un corrent de baixa energia, el que 
permetia assegurar, a menys que no es donés un increment excepcional del cabal, que 
no es produirien arrossegaments que poguessin provocar alteracions extremes o, fins i 
tot, la pèrdua de les peces. A més, a l’indret seleccionat, en una zona de vegetació 
espessa amb escassa incidència solar, el fons del curs d’aigua està cobert per una capa 
de diversos centímetres formada per matèria orgànica en fase de descomposició, 
majoritàriament d’origen vegetal. Aquest aspecte era molt interessant de cara a valorar 
els efectes de la deposició d’objectes lítics en ambients amb un elevat component 
orgànic i amb presència de microorganismes. En aquestes condicions, es pretenia 
observar quins efectes provocava sobre els objectes lítics la circulació d‘aigua i la 
deposició en un ambient clarament dominat pels fenòmens biòtics. 

Les peces seleccionades per a portar a terme aquest experiment pertanyien a la 
col·lecció experimental, i disposaven de sèries fotogràfiques de punts de control, tant 
de zones amb deformacions d’ús com de zones fresques de l’eina.  

Els resultats obtinguts han estat força interessants, ja que s’han observat 
modificacions en la superfície dels objectes clarament derivades de les condicions de 
deposició. L’anàlisi de les zones de control després de sis mesos ha posat en evidència 
que s’han produït modificacions en la textura de les zones deformades per l’ús i, en 
alguns casos, petites variacions en la seva microtopografia. Per contra, les zones no 
afectades per l’ús no presenten modificacions visibles. 

Els canvis a nivell de textura es donen en els poliments. En el cas dels de 
superfície més llisa i compacta, s’observa una lleugera pèrdua de finesa de la 
superfície, la qual adopta un aspecte menys voluminós, i uns límits més marcats (fig. 
4.129. A i B), probablement, per una pèrdua gairebé total dels poliments menys 
desenvolupats de les zones de transició. En el cas de les deformacions menys intenses, 
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es documenta una pèrdua generalitzada de superfícies de textura fina, que donen pas a 
unes d’aspres, amb un clar aspecte d’abrasió (fig. 4.129. C i D). 

  
A. Desarticular i descarnar 15’ B  

  
C. Escorxar 20’ D 

Figura 4.129. Experiments SPC10 (A) i SMP26A-P (C). Imatges dels mateixos punts després de 6 
mesos dins l’aigua del barranc de la Font Major (B i D, respectivament). 

Pel que fa a les variacions de la microtopografia, s’ha documentat un 
deteriorament generalitzat de les figures de fregament. En aquest sentit, s’ha observat 
que en els casos en què s’havia donat una deformació plàstica que havia provocat la 
translocació de matèria, aquesta es va desprenent. Es conserva la deformació plàstica 
que no havia comportat translocació de matèria, així com parts de les plaques de 
material adherit (fig. 4.130). És molt possible que una permanència més perllongada 
en el medi fluvial acabés per eliminar totalment el material translocat. 
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A. Desarticular i descarnar 15’ B 

  
C. Desarticular i descarnar 15’ D 

Figura 4.130. Experiments SPC10 (A) i SNC35 (C). Imatges dels mateixos punts després de 6 mesos 
dins l’aigua del barranc de la Font Major (B i D, respectivament). 

Tal i com hem pogut veure, tot i que els fenòmens observats no han comportat 
la desaparició de les deformacions d’ús, han provocat modificacions que poden 
distorsionar els resultats d’una anàlisi funcional. Més, si tenim en compte que tant la 
textura de les zones deformades com la presència o absència de figures de fregament 
són dos dels principals criteris en la presa de decisions a l’hora de realitzar les 
determinacions en aquest tipus d’estudis, i, per tant, qualsevol modificació que afecti a 
aquests caràcters pot induir a errors significatius. 

Els fenòmens que han provocat aquesta modificació de la textura de les zones 
deformades ens són de moment desconeguts, tot i que podem plantejar diferents 
hipòtesis, que han d’ésser contrastades en un futur, i que exposem a continuació. 

L’explicació més bàsica d’aquest fenomen és que els canvis observats es 
deguin a una simple qüestió de neteja. D’entrada, aquesta hipòtesi no sembla gaire 
probable, ja que en el moment en què es realitzaren les sèries fotogràfiques de control 
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de les zones deformades, les peces havien estat objecte d’una neteja acurada amb 
cubeta d’ultrasons. Aquest procediment hauria d’haver fet desaparèixer els residus de 
la matèria treballada adherits a la seva superfície, encara que és possible que se’n 
conservessin puntualment a les microdepressions. En efecte, quan això es dóna (veure 
apartat 4.5), aquests residus es confonen fàcilment amb les deformacions d’ús. Si 
aquesta fos l’única explicació, el problema seria realment seriós, ja que les 
deformacions d’ús de les col·leccions experimentals, de no comptar amb una neteja 
exhaustiva en el moment de la seva observació, presentarien diferències respecte al 
que podem observar en els objectes arqueològics, que gairebé mai (almenys en 
conjunts plistocens) conserven residus de la matèria treballada. 

Una altra possibilitat és que les zones deformades hagin estat atacades, bé per 
l’acció de l’aigua, bé per organismes vius. En efecte, creiem que l’acció de l’aigua ha 
estat determinant en la degradació de les figures de fregament, hidratant la zona de 
contacte entre el material translocat i el substrat, fent-li perdre cohesió, i facilitant el 
despreniment de les plaques, però no disposem de criteris per avaluar la possibilitat 
d’un atac químic per part de l’aigua sobre les zones desestructurades. 

En el cas d’un possible atac per part d’organismes vius, disposem d’informació 
en brut sobre les peces de la Font Major. Durant el temps en què es trobaren al fons 
del barranc, quedaren enterrades totalment o parcial en la capa de matèria orgànica en 
descomposició que el cobreix. En la superfície dels objectes quedaren adherides restes 
d’aquests materials atrapats en un ciment llimós, bàsicament fibres vegetals (fig. 
4.131. A, B i C), grans de pol·len (fig. 4.131.D), càpsules d’insectes (4.131.E i F) i 
diferents espècies de diatomees. 

D’entre els elements identificats en la superfície dels objectes, els organismes 
més àmpliament documentats han estat les diatomees (fig. 4.132). La seva presència 
massiva planteja una sèrie d’interrogants difícils de resoldre amb la informació 
disponible actualment. La possibilitat que les diatomees ataquin la superfície de les 
roques per aconseguir el silici necessari per a construir el seu esquelet existeix, però és 
poc probable, ja que, habitualment,  es nodreixen del que es troba dissolt en l’aigua. 
Una anàlisi dels organismes presents en l’aigua de la Font Major ha demostrat que 
aquesta conté un gran nombre d’aquestes petites algues unicel·lulars bibalves, que 
podrien quedar adherides o incloses en la massa de matèria en descomposició de 
forma casual. 
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A.   B. Microanàlisi dels residus de la imatge anterior 

  
C D 

  
E F 

Figura 4.131. Restes orgàniques adherides a la superfície dels objectes experimentals dipositats al 
barranc de la Font Major. 

 

  



 

    
A    B C D

    
E    F G H

Figura 4.132. Diatomees adherides a la superfície dels objectes dipositats al barranc de la Font Major (A-C), i detall d’algunes d’elles (D-H). 
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Uns altres organismes presents en l’aigua i en la massa de matèria orgànica en 
descomposició han estat els bacteris, encara que en cap cas se n’han documentat 
colònies sobre la superfície de les peces. L’anàlisi de l’aigua, i el posterior cultiu dels 
bacteris en laboratori, ha permès contrastar l’existència de nombrosos cocs i bacils, 
propiciada per la presència d’un substrat orgànic en el curs d’aigua, que no han estat 
identificats a nivell d’espècie (fig. 4.133). Ara per ara, desconeixem si la presència 
d’aquests organismes pot haver tingut alguna incidència en les modificacions 
detectades en les deformacions d’ús. Diferents estudis han identificat els bacteris, 
especialment els grups fisiològics dels del ferro, del sofre i els productors de llims, 
com a responsables de la biocorrosió en circuits d’aigües metàl·lics de complexos 
industrials. Si bé és cert que no disposem de cap estudi similar pel que fa a les roques 
presents en els registres arqueològics d’edat plistocena, ni en ambients naturals, 
existeix la possibilitat que alguns d’aquests bacteris puguin crear localment les 
condicions d’acidesa necessàries per afectar a les parts de la superfície de les eines 
més modificades per l’ús. De ser així, part dels llims que constitueixen el ciment dels 
residus adherits a la superfície dels objectes dipositats a la Font Major podrien ser 
conseqüència de l’acció dels bacteris.  

  
A B 

Figura 4.133. Bacteris presents en l’aigua de la Font Major. Cocs (A) i bacils (B). 

Som plenament conscients de les dificultats i el risc que comporta 
l’extrapolació dels resultats d’estudis tant diferents del nostre pel que fa a les 
condicions i a les característiques del medi. Per això, donat el nivell de coneixements 
de la nostra recerca en l’àmbit de l’acció dels microorganismes, hem de remarcar que 
sobre aquest aspecte no estem oferint resultats, sinó que tan sols formulem hipòtesis i 
plantegem una línia d’estudi a desenvolupar en el futur. 

D’altra banda, la gran quantitat de residus de matèria orgànica adherits a la 
superfície dels objectes del nostre experiment, ha de fer-nos plantejar, com ja han 
apuntat altres autors, les dificultats d’una anàlisi dels residus procedents de la matèria 
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treballada en instruments arqueològics que hagin quedat enterrats en medis amb 
presència de materials orgànics. 

 

6.3.2. Fricció dels objectes lítics amb el sediment per desplaçaments horitzontals i 
verticals de curt recorregut 

Hem dissenyat un segon experiment encaminat a observar les modificacions en 
les deformacions d’ús causades per la fricció amb el sediment, derivada de petits 
moviments en superfície i desplaçaments en vertical. Per aconseguir aquest efecte es 
va col·locar sediment llim-argilós d’origen al·luvial dins d’un recipient i es va omplir 
d’aigua fins que se saturà i la seva superfície quedà coberta per un gruix d’aigua d’uns 
dos centímetres, suficient per cobrir els objectes que es dipositaren sobre el sediment. 
A continuació, es col·locà el recipient sobre un agitador de laboratori (IKA 
Labortechnik, KS125 basic), que es mantingué en funcionament, a una velocitat de 
300 rpm, durant un període de 18 hores. Amb aquest procediment s’aconseguien petits 
moviments de les peces en el pla horitzontal, combinats amb l’acció de l’aigua i amb 
partícules en suspensió sobre la superfície que no es trobava en contacte amb el 
sediment. Així mateix, es produïa un desplaçament de les peces en vertical fins que 
provocava el seu enterrament. Un cop els objectes quedaven totalment enterrats, 
s’extreien del sediment i es deixaven novament en superfície, i es reiniciava el procés. 
Amb aquest experiment, s’intentaven reproduir les condicions dels objectes lítics 
abandonats en ambients fluvials o lacustres de baixa energia, susceptibles de patir 
petits desplaçaments en el pla horitzontal per l’acció de l’aigua, i enterrament per 
desplaçament vertical. Com en el cas de l’experiment de la Font Major, el grup 
d’objectes seleccionat disposava de sèries fotogràfiques de control. 

Les modificacions documentades en la superfície dels objectes lítics després de 
18 hores d’experimentació han estat una lleugera microfracturació del tall, el 
despreniment de petits fragments de les superfícies deformades per l’ús, i una molt 
lleugera suavització general del microrelleu. On hi havia estries, s’ha observat un 
desdibuixament de les mateixes, i, conseqüentment, una major dificultat en el seu 
reconeixement (fig. 4.134). En el cas dels poliments més desenvolupats, amb 
superfícies de textura llisa i compacta, les modificacions han estat imperceptibles. 

Com hem pogut observar, les modificacions provocades per la fricció amb el 
sediment com a conseqüència dels desplaçaments horitzontals i verticals de poc 
recorregut, en condicions d’inundació, en el període de temps d’aquest experiment, 
són mínimes. Aquestes condicions de deposició repercuteixen bàsicament, a l’igual 
que en l’experiment de la Font Major, en la conservació de les estries. Si tenim en 
compte els resultats obtinguts, sembla probable que, de continuar l’experiment durant 
un període de temps força més llarg, s’hauria vist afectada la textura dels poliments i 
s’haurien produït deformacions en les superfícies fresques de les roques. No obstant, 
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aquesta és una hipòtesi que queda per contrastar mitjançant futures sèries 
experimentals. 

  
A. Desarticular i descarnar 15’ B 

  
C. Desarticular i descarnar 15’ D 

Figura 4.134. Experiments SPC09 (A) i SIC07 (B). Imatges dels mateixos punts després de 18 hores a 
l’agitador (C i D, respectivament). 

 

6.3.3. Deformacions en la superfície dels objectes lítics causades pel transport en 
un flux hídric d’alta energia  

El tercer experiment portat a terme ha estat encaminat a documentar les 
modificacions que pateixen les superfícies dels objectes lítics quan aquests són 
desplaçats per un flux d’aigua d’alta energia. En especial, es pretenien reproduir els 
efectes de les crescudes dels cursos fluvials sobre un registre lític que es trobés 
abandonat en les seves lleres. Amb aquest objectiu es dissenyà un aparell consistent en 
un recipient d’unes dimensions de 35x30x25 cm, construït amb plaques de travertí, 
que disposava d’una sèrie de petits orificis, tant en els seus laterals com en la base, 
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pels quals, mitjançant uns compressors, s’introduïa aire a pressió en el seu interior 
(fig. 4.135.A). El receptacle s’omplí d’aigua i s’hi diposità sediment llim-argilós 
d’origen al·luvial i les peces lítiques experimentals (fig. 4.135.B). Un cop activat el 
sistema, l’aire a pressió generava turbulències en el medi líquid, que provocaven un 
continu moviment dels elements dipositats en l’interior del recipient. Els objectes 
lítics es desplaçaven dins de l’aigua carregada amb sediment en suspensió i xocaven 
contra les parets i la base del receptacle. Aquestes condicions són, teòricament, 
similars a les que es donen en contextos naturals, on els objectes es veuen transportats 
en l’interior d’un flux d’aigua carregada de sediments en suspensió i on es produeixen 
xocs amb d’altres partícules sòlides transportades i amb les roques que solen trobar-se 
en el llit per on es desplaça el corrent hídric. 

  
A B 

Figura 4.135. Experimentació encaminada a reproduir els efectes sobre els objectes lítics d’un 
transport hídric d’alta energia. 

Els objectes lítics seleccionats per aquest experiment procedien de la col·lecció 
d’instruments utilitzats, i disposaven de punts de referència amb sèries fotogràfiques, 
tant de zones amb deformacions d’ús com de zones no modificades. Les mostres foren 
sotmeses a dues sessions de dues hores de durada cadascuna. Desprès de cada sessió, 
es portà a terme l’observació microscòpica de la superfície dels objectes i es 
realitzaren sèries fotogràfiques dels punts de referència. 

Els resultats obtinguts han permès contrastar que quan un objecte lític és 
arrossegat per un flux hídric d’alta energia, la seva superfície es veu afectada 
bàsicament per processos de fractura fràgil, localitzats preferentment en el tall, i 
d’abrasió. El fenomen que té una incidència més negativa a nivell qualitatiu de cara a 
la realització d’una anàlisi funcional és la fractura fràgil, ja que provoca la desaparició 
de la major part de les deformacions d’ús. En el nostre experiment, ja durant la 
primera sessió de dues hores, gairebé el 80% dels punts de referència s’han perdut 
totalment o significativa a causa de la microfractura del tall (fig. 4.136). 

Les deformacions d’ús que no han desaparegut a causa de la microfractura del 
tall s’han vist seriosament afectades per fenòmens d’abrasió. Com a conseqüència, els 
límits de les zones deformades queden difuminats i es confonen amb el relleu 
adjacent. Les superfícies on dominaven els fenòmens d’abrasió aviat es confonen amb 
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les que provoca l’erosió, mentre que les que presentaven un predomini dels de 
compressió tendeixen a perdre progressivament la seva característica textura fina, per 
donar pas a una d’aspecte aspre, molt similar a la que adquireix la resta de la 
superfície de l’objecte (fig. 4.137. A i B). En els casos en què els poliments mostraven 
figures que podien atribuir-se a fenòmens de translocació i adhesió per compressió de 
matèria, o bé a fortes compressions amb cracs subsuperficials, es documenten 
despreniments del material adherit o de fragments de la superfície (fig. 4.137. C i D). 
Quan això darrer succeeix, es produeixen importants variacions en la morfologia 
general i distribució de les deformacions d’ús, o, fins i tot, la seva total desaparició. 

En les zones no afectades per les deformacions d’ús, els fenòmens d’abrasió 
tendeixen a regularitzat el microrelleu, donant lloc a superfícies d’aspecte aspre, on és 
comú documentar estigmes lineals en forma d’estries, sovint de fons rugós (meitat 
dreta de la figura 4.137. D). 

  
A. Escorxar 15’ B. Ídem imatge A, després de 2 h. d’experiment 

  
C. Microfractura del tall D. Detall de l’anterior 

Figura 4.136. Microfractura del tall provocat durant l’experiment de simulació de transport hídric 
d’alta energia. SNC36 (A i B) i QTAC13 (C i D). 
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A. Escorxar 15’  B. Ídem imatge A, després de 2 h. d’experiment 

  
C. Escorxar 30’ D. Ídem imatge C, després de 2 h. d’experiment 

Figura 4.137.  Modificacions de les deformacions per ús provocades durant l’experiment de simulació 
de transport hídric d’alta energia. SNC36 (A i B) i SPP05 (C i D).   

Tal i com es pot apreciar, els objectes lítics que es veuen arrossegats per un 
flux hídric d’alta energia en un mitjà en què es produeixen constants contactes amb 
partícules sòlides, tant les que són transportades conjuntament com les que es troben 
fixes al llarg del recorregut, pateixen importants modificacions, especialment fractures 
i abrasió de la superfície, que eliminen les traces d’ús preexistents o en modifiquen 
substancialment les seves característiques. Això porta a concloure que un estudi 
funcional sobre elements lítics que s’hagin vist afectats per aquest fenomen serà en 
molts casos inviable, ja que les determinacions que es puguin realitzar tindran una 
baixa fiabilitat, a causa de la disminució de criteris d’identificació derivada de la 
modificació dels trets característics de les deformacions d’ús. 
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6.3.4. Altres modificacions en la superfície dels objectes provocades per la fricció 
amb sediments i roques 

En el marc de l’estudi de les alteracions postdeposicionals, s’han portat a terme 
una sèrie d’observacions puntuals, destinades ha observar les modificacions en les 
superfícies dels objectes lítics provocades per la fricció amb el sediment i les roques. 
Aquestes observacions no s’emmarquen dins d’un programa sistemàtic d’anàlisi, sinó 
que són la resposta a la necessitat, sorgida durant l’estudi del registre arqueològic, 
d’obtenir informació encaminada a la comprensió de fenòmens puntuals. Per tal 
d’obtenir elements de referència s’optà, en el seu moment, per recórrer a peces 
recollides en contextos d’erosió natural, a peces procedents de sessions de talla 
experimentals que havien restat abandonades en el camp, i a experimentacions 
expeditives portades a terme de forma manual que no han reproduït de forma fidel les 
condicions del medi natural. En cap dels casos es disposava de sèries fotogràfiques de 
control previ, fet que ha obligat a interpretar les modificacions observades en base als 
fenòmens documentats en experiments seqüencials o amb control. 

Tot i les limitacions i la cautela amb què s’han de prendre els resultats 
obtinguts, hem cregut convenient incloure aquest material dins del nostre treball,  ja 
que han aportat informació interessant sobre determinats aspectes, que permeten 
plantejar primeres hipòtesis sobre les característiques d’aquest tipus de modificacions 
postdeposicionals. 

Un primer grup d’objectes, tots ells fragments de quarsita no antropitzats, han 
estat recollits en ambients naturals. Concretament, en un col·luvió situat en la vessant 
d’una formació de gresos del Triàsic i en un paquet de graves d’una terrassa fluvial 
del riu Francolí. En ambdós casos, els fragments de quarsita provenien del 
desmantellament dels gresos del Bundsandstein. 

En els cas dels fragments de quarsita procedents del el col·luvió, s’observa una 
intensa fracturació de les arestes, fractures incipients en les cares dels cristalls, i 
nombrosos estigmes d’impacte (fig. 4.138. A), així com figures de fregament amb 
macles a les cares dels cristalls (fig. 4.138. B). Les modificacions observades estan 
clarament associades a fenòmens de fracturació i a l’acció de partícules abrasives. 

Pel que fa als objectes recollits al nivell de graves fluvials, les modificacions 
observades han estat una intensa microfracturació, tant de les arestes com de les cares 
dels cristalls (fig. 4.138. C), similar a la documentada en els objectes procedents del 
col·luvió, i la presència esporàdica de figures de fregament de poca entitat (fig. 4.138. 
D).  

Les diferències entre les modificacions observades en la superfície dels 
objectes recollits en una i altra formació, es poden concretar en una major incidència 
de l’acció de partícules abrasives sobre les cares dels cristalls en el cas del col·luvió, 
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en forma d’estigmes d’impacte i figures de fregament, envers la presència gairebé 
testimonial i l’escassa entitat d’aquestes morfologies en les superfícies dels objectes 
recollits a la terrassa fluvial. La fracturació de les arestes és molt similar en ambdós 
casos, si bé sembla més acusada en les peces recuperades en la terrassa fluvial. 
Aquestes diferències venen donades per la composició diferencial dels sediments de 
les dues formacions. Així, mentre al col·luvió es documenta una presència majoritària 
de partícules abrasives de petit format, procedents de la descomposició dels gresos del 
Bundsandstein, a la terrassa fluvial aquestes hi són gairebé absents per qüestions de 
selecció hídrica, i hi predominen les graves, gairebé sense matriu. Així, mentre al 
col·luvió la matriu sorrenca abrasiona les superfícies dels objectes, a la terrassa 
gairebé només es produeixen modificacions derivades de l’impacte entre fragments de 
roca de mides similars. 

  
A B 

  
C D 

Figura 4.138. Modificacions en la superfície de mostres de quarsita recollides en dipòsits de vessant (A 
i B), i  en dipòsits al·luvials (C i D). 
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Un segon grup de peces s’ha obtingut d’entre el material d’una sessió 
experimental de  talla, portada a terme amb quarsita de la formació Utrillas. ). Aquests 
objectes quedaren exposats durant 2 anys en un rec excavat en un sòl de terra bruna, i, 
a banda dels fenòmens meteorològics, patiren periòdicament l’acció d’un corrent 
d’aigua de baixa energia derivat de les tasques d’irrigació. 

L’observació de les superfície d’aquests objectes no ha permès identificar cap 
modificació atribuïble als fenòmens patits durant el període d’abandonament. 
D’existir alguna modificació, ha d’ésser tan lleugera que no ens ha estat possible 
identificar-la sense el suport d’una sèrie fotogràfica de control prèvia al seu abandó.      

 Un tercer grup d’objectes estudiats prové de diversos experiments de fricció, i 
que han consistit en realitzar incisions sobre un sòl de terra bruna, en fregar sobre la 
superfície d’un fragment de gres del Bundsandstein i sobre la d’un bloc de sílex. 

Els resultats obtinguts han estat en tots els casos molt similars. En temps de 
fricció no superiors a dos minuts, i a quatre cops en el cas del gres, es produeixen 
nombroses deformacions plàstiques de la superfície, dominades per fenòmens de 
translocació de material. Aquesta, és especialment visible en els objectes que han 
fregat sobre les roques (fig. 4.139. C, E i F), tot i que també es dóna en el cas de la 
fricció sobre el terra (fig. 4.140 B). El material translocat es diposita en forma de 
plaques sobre la superfície de la peça. Aquestes plaques, de morfologia allargada, 
presenten nombroses microesquerdes perpendiculars a la direcció de desplaçament en 
la seva superfície, serrells als seus laterals i petites estries paral·leles al seu eix major. 

 Les diferències observades en les modificacions provocades per la fricció amb 
un o altre material es troben bàsicament en la trama i en el nombre i tipus d’estries de 
la superfície de les plaques. En les peces que han fregat contra les roques (gres i sílex) 
les deformacions es concentren en la part alta del relleu (fig. 4.139. A i D), mentre que 
en les que ho han fet contra el terra, afecten a tota la superfície (fig. 4.140. A). 
Aquesta diferència ve donada per les característiques i la duresa del material, que 
influeixen en el grau de contacte de les dues superfícies. Les diferències en les estries 
venen donades per la textura de cada roca i per la facilitat que tenen els grans de 
despendre’s i d’actuar de forma aïllada. Així, en el cas del sílex, una roca d’elevada 
duresa i textura fina, gairebé no es documenten estries i les que s‘observen no 
destaquen clarament en la superfície de la placa, ja que tenen límits difosos (fig. 
4.139. B). En el gres, a l’igual que en el sílex, les modificacions es circumscriuen a les 
parts altes del relleu, però es donen plaques més estretes i llargues (fig. 4.139. D), 
força més estriades (fig. 4.139. E). Aquest fet s’explica per la menor cohesió de les 
partícules d’aquesta roca. La terra, donada la seva major plasticitat, afecta de forma 
generalitzada al microrelleu de la peça, i hi genera tant deformacions plàstiques que 
impliquen translocació com d’altres que no. Aquí, les estries, de fons llis, presenten 
una distribució més irregular que en el cas de les roques, on les d’una mateixa placa 
són sempre paral·leles, tot i que en general segueixen la direcció del moviment de 
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l’objecte (fig. 4.140. B). En el cas de la terra, les estries destaquen clarament sobre la 
resta de deformacions donada la major compactació del material del seu fons. 

  
A B 

  
C D 

  
E   F 

Figura 4.139.  Experiment de fricció d’un objecte de sílex (SN) contra sílex i (A-C) i contra gres (D-F). 
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A B 

Figura 4.140.  Experiment de fricció d’un objecte de sílex (SN) sobre el terra.  

En quart lloc, hem realitzat dos experiment puntuals més, en aquest cas sobre 
quarsita. En el primer, sense significat arqueològic, s’ha fregat l’objecte amb un disc 
abrasiu (paper de vidre). En el segon, s’ha realitzat l’acció de tallar directament sobre 
terra (sòl bru-calcari). 

La fricció del paper de vidre ha produït sobre la quarsita una abrasió molt 
accentuada, arribant a crear plaques planes, amb evident desplaçament i deposició 
posterior de matèria (fig. 4.141. A i B). 

 

  
A B 

Figura 4.141.  Deformacions produïdes en la quarsita per acció del disc abrasiu. 

 En l’acció de tallar terra, s’observa també una abrasió molt accentuada. En 
aquest cas, la topografia general és més irregular, i el tall esdevé molt arrodonit. La 
microfracturació és molt intensa, tant que arriba a eliminar les arestes dels cristalls 
(fig. 4.142. A i B). La superfície resultant és granulosa, aspra (fig. 4.142. C). Només 
molt puntualment es creen superfícies llises, en forma de petites plaques més 
compactes, amb estries esporàdiques (fig. 4.142. D). 
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A B 

  
C D 

Figura 4.142.  Deformacions produïdes en la quarsita per l’acció de tallar terra. 

 La confrontació d’aquestes deformacions amb les observades en peces 
procedents de contextos naturals i d’experiments que intentaven reproduir les 
condicions de deposició dels objectes lítics en un ambient natural, permet observar 
que l’entitat i les característiques de les modificacions observades no depenen tan sols 
de les condicions del medi i del període de deposició, sinó que un dels factors més 
importants és la intensitat de la força i el nivell de contacte entre les dues superfícies 
durant la fricció. 

Finalment, disposem de les dades obtingudes de l’estudi de dues BP de sílex 
procedents de l’assentament neolític del Cavet (Cambrils, Baix Camp). Aquestes 
peces presenten modificacions de la seva superfície atribuïbles a l’acció de la sorra 
empesa pel vent en un context de dunes de platja mòbils; el que en la bibliografia es 
coneix com a desert varnish. Aquest tipus de deformació es caracteritza per un acusat 
poliment del microrelleu, que dóna lloc a superfícies llises de textura fina i compacta, 
on s’observen gran quantitat de microdepressions, provocades per l’impacte de 
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partícules, i petites estries molt fines. Tot i que macroscòpicament la superfície 
d’aquestes peces és molt brillant, com si estigués recoberta per un vernís, la imatge 
que ofereix el MER no mostra una textura de la superfície tan fina com podria 
esperar-se.   

  
A B 

Figura 4.143.  Aspecte de la superfície del sílex afectada per l’erosió eòlica en un context de dunes 
mòbils.  

 

6.4. Recapitulació 

Els resultats dels diferents experiments no relacionats amb la utilització dels 
instruments han posat en evidència la gran variabilitat de fenòmens que produeixen 
deformacions en la superfície dels objectes, així com la dificultat, en alguns casos, de 
distingir-les de les que realment són d’ús. 

En primer lloc, hem fet referència a les deformacions i trets propis de les 
matèries primeres, previs a la utilització. Aquestes, tot i ser el grup amb menys 
problemes d’identificació, han de caracteritzar-se degudament, donades les 
coincidències a nivell morfològic que poden presentar amb les modificacions d’ús, i 
les confusions a què poden portar si s’identifiquen erròniament com a residus. Per 
aquesta raó, en el cas de la quarsita, ens hem centrat en la descripció morfològica i 
química de tots els tipus de cristalls presents i en el patró de fracturació que presenten, 
minimitzant així la possibilitat d’error en l’anàlisi funcional. 

En el cas del sílex, també s’han caracteritzat les inclusions de composició 
diferencial, però l’interès s’ha centrat en la documentació de les modificacions en la 
seva superfície derivades bàsicament de processos diagenètics. Aquestes 
deformacions presenten considerables coincidències morfològiques amb les derivades 
de l’ús, i només la seva localització i distribució, gairebé sempre relacionada amb 
fissures internes o subcorticals del sílex, ens permet discriminar-les. 
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En segon lloc, ens hem centrat en els diversos processos relacionats amb la 
producció dels instruments lítics que generen deformacions en la superfície dels 
objectes. Experiments amb percussors de diversos materials ens han permès observar 
les diferents traces deixades en les plataformes talonars i en els talls configurats per 
retoc. Les deformacions característiques d’aquests processos són les figures de 
fregament, que presenten uns trets específics que no s’han de confondre amb 
deformacions produïdes per l’ús indicatives de la cinemàtica de l’objecte. S’ha 
observat, a més, l’existència de dipòsits en forma de restes de matèria procedent del 
percussor adherits a la superfície dels objectes, els quals poden portar també a 
confusió si s’identifiquen com a restes de la matèria treballada. 

Aquests dipòsits han estat també documentats en els experiments realitzats de 
talla sobre enclusa. Generalment, però, aquests residus s’eliminen fàcilment amb els 
procediments normals de neteja a què se sotmeten els objectes abans de l’anàlisi 
microscòpica. Així, el tipus de modificació que és més important de cara a l’estudi 
funcional són les deformacions reals de la superfície dels objectes. Com en la 
percussió directa, es documenten moltes figures de fregament, però en el cas de la 
talla sobre enclusa, tenen un pes i una significació especial les deformacions 
plàstiques. Aquestes, es caracteritzen per un alt grau de desenvolupament, per una 
marcada variabilitat i per una alta coincidència, tant morfològica com en la 
distribució, amb les deformacions causades per l’ús. Així doncs, les deformacions 
provocades pel contacte de l’objecte amb l’enclusa són, amb diferència, les que 
comporten més problemes de diferenciació, mentre que les que són producte de la 
fricció sobre la matriu del fragment de roca que se’n desprèn són molt més puntuals, 
presenten menys variabilitat, i tenen una distribució més característica. 

Els experiments dirigits a controlar l’evolució amb l’ús de les deformacions 
originades en els diferents processos de talla han mostrat que, en molts casos, 
desapareixen o queden emmascarades pel desgast del tall afectat, però quan les traces 
estaven prou desenvolupades, es conserven i poden distingir-se. 

El darrer grup d’experiments relatius a les deformacions no relacionades amb 
l’ús són les modificacions postdeposicionals de les superfícies. Es tracta d’un aspecte 
molt important a l’hora de realitzar estudis sobre material arqueològic, i més encara si 
aquest prové de conjunts arcaics, ja que altera els trets superficials dels objectes que 
s’utilitzen per a determinar la seva funció. La nostra experimentació ha estat dirigida a 
valorar la resposta de superfícies tant fresques com deformades a diversos processos 
diagenètics.  

En un ambient fluvial de baixa energia, amb un elevat component orgànic, i 
amb un temps d’exposició de només sis mesos, els objectes han experimentat 
modificacions en la textura en les zones deformades per l’ús (reducció de finesa en les 
superfícies polides, accentuació dels seus límits i augment de l’aparença d’abrasió), i, 
en alguns casos, petites variacions en la seva microtopografia (deteriorament de les 
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figures de fregament i despreniment del material translocat). Per contra, les zones no 
afectades per l’ús no presenten modificacions visibles. Els processos que han provocat 
aquestes modificacions són complexos, i poden respondre a una acció combinada de 
fenòmens relacionats amb l’acció dels microorganismes i la pròpia activitat hídrica. 

Els experiments portats a terme en el laboratori han estat dirigits a controlar els 
efectes del transport i l’enterrament dels objectes en medis de major energia. D’una 
banda, s’ha observat que la fricció amb el sediment provocada per petits moviments 
en superfície i desplaçaments en vertical en un medi fangós, amb un temps 
d’experimentació limitat, ha generat unes modificacions molt lleugeres 
(microfracturació dels talls, despreniment de petits fragments de les superfícies 
deformades per l’ús, suavització general del microrelleu i desdibuixament de les 
estries). En fluxos d’alta energia, que provoquen desplaçaments importants dels 
objectes, es dóna un contacte més intens amb les partícules sòlides del mitjà, cosa que 
accentua enormement la fracturació i l’abrasió de les superfícies. Això provoca una 
modificació substancial del microrelleu dels objectes, limitant enormement la fiabilitat 
dels estudis funcionals, o, fins i tot, arribant a fer-los inviables. 

Finalment, en els experiments de fricció directa contra diferents sediments i 
roques hem inclòs objectes de quarsita i de sílex. En els primers, s’observa una intensa 
fracturació de les arestes dels cristalls, estigmes d’impacte i figures de fregament, en 
proporcions molt variables segons la superfície de fricció o el tipus de partícula 
abrasiva que ha actuat. Només en condicions extremes de fricció s’ha pogut observar 
deformació plàstica i translocació de material. 

En el cas del sílex, els efectes de la fricció contra diferents roques han estat 
molt similars. Amb temps de fricció curts, es produeixen nombroses deformacions 
plàstiques de la superfície, dominades per fenòmens de translocació de material, que 
es diposita sobre la superfície en forma de bandes, amb esquerdes perpendiculars a la 
direcció de desplaçament, amb serrells als seus laterals i amb petites estries paral·leles 
al seu eix major. S’ha observat una variabilitat en la trama i en el tipus i intensitat 
d’estriació de les plaques de deformació segons la superfície de fricció utilitzada. 

La conclusió general dels experiments de fricció és que l’entitat i les 
característiques de les modificacions observades no depenen únicament de les 
condicions del medi i del període de deposició, sinó que els factors més importants 
són la intensitat de la força i el nivell de contacte entre les dues superfícies durant la 
fricció. 
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