
 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 8. GALERÍA-TN 

 

1. SITUACIÓ I CONTEXT ESTRATIGRÀFIC 

La Sierra de Atapuerca és un enclau d’uns 25 km2 que es troba situat a la 
Meseta septentrional ibèrica, a uns 15 km. a l’est de la ciutat de Burgos. Aquesta 
formació és un estrep mesozoic del Sistema Ibèric, situat a la gran conca interior 
castellana del Duero, en el límit amb la de l’Ebre, amb la qual es comunica pel 
corredor de la Bureba (fig. 8.1). Està constituïda majoritàriament per calcàries del 
Cretaci superior, rodejada per terrenys neògens i quaternaris. 

El paisatge és mitjanament accidentat, de taules, valls poc profundes i vessants 
estructurades en terrasses esglaonades de vores suavitzades, dominat per un relleu 
residual conforme, allargat en direcció NW-SE, amb una superfície d’erosió que té 
una cota màxima de 1078 m.s.n.m. El riu Arlanzón, al sud de la serra, ha propiciat la 
formació durant el Quaternari d’un sistema de 7 terrasses, dipòsits formats bàsicament 
per quarsites, pissarres i, en les inferiors, a més, calcàries. El carst de la Sierra 
d’Atapuerca és d’origen freàtic, desenvolupat principalment en època miocena i 
reblert durant tot el Plistocè (Pérez-González et al., 1995; Pérez-González et al., 1999; 
Pérez-González et al., 2001).  

Els jaciments arqueopaleontològics coneguts fins l’actualitat se situen en dues 
àrees principals: la Trinchera del Ferrocarril (Gran Dolina, Galería, Sima del Elefante 
i Penal) i el complex Cueva Mayor – Cueva del Silo (Sima de los Huesos, Portalón i 
Galería del Sílex) (fig.2), als quals hem d’afegir la cova d’El Mirador, localitzada a 
l’extrem sud de la serra, i diversos jaciments de superfície dispersos per les seves 
immediacions. En conjunt, el carst d’Atapuerca conté un registre arqueològic i 
paleontològic que abasta un ampli rang temporal, que va del Plistocè inferior a 
l’Holocè (Apellániz & Uribarri, 1976; Aguirre et al., 1987; Bermúdez de Castro et al., 
1995; Arsuaga et al., 1997; Bermúdez de Castro et al., 1999; Carbonell et al., 1999a; 
AAVV, 2001). 
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Figura 8.1. Mapa de localització i context geològic de la Sierra de Atapuerca (adaptat de Pérez-
González et al. 1995: 102). 

 
Figura 8.2. Planta del carst d’Atapuerca amb la situació dels jaciments (cartografia: G.E. Edelweiss). 
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El conjunt que ens ocupa, Galería, és un dels principals rebliments càrstics de 
la Sierra de Atapuerca, i es troba situat a la seva banda occidental, a uns 1000 m.s.n.m. 
Arran de la construcció a inicis del segle passat d’un ferrocarril miner que unia els 
municipis de Villafría amb Monterrubio de la Demanda, s’excavà una trinxera que 
seccionà i deixà a la vista diversos rebliments de cavitats i fissures que contenien un 
important registre arqueopaleontològic. 

L’abundància d’instruments lítics i de fòssils, així com la continuïtat del 
registre al llarg de la seqüència a la vista, van posar en evidència a partir de la dècada 
dels 50 del segle passat la rellevància de Galería com un dels jaciments més 
importants amb ocupació humana en cova del Plistocè mitjà a la Península Ibèrica. 
Tot i que s’efectuaren intervencions puntuals anteriors, l’excavació sistemàtica 
d’aquest conjunt no començà fins l’any 1982. Des d’aquesta data fins 1995, es treballà 
ininterrompudament (amb una campanya mensual a l’any) en una superfície d’uns 
40m2 (Ortega, 1999; Rodríguez et al., 2001). 

Amb el nom genèric de Galería, ens referim a un petit sistema compost per tres 
àrees diferents (fig.8.3): una galeria càrstica subhoritzonal al centre (Trinchera 
Galería, TG), que es comunica pel seu costat nord amb una cavitat reblerta per 
successives capes de sediments detrítics anomenada Covacha de los Zarpazos (TZ), i, 
pel seu costat sud, amb un conducte vertical que té obertura a l’exterior. Aquest 
conducte és el més septentrional d’un conjunt de tres escletxes o avencs anomenat 
Tres Simas, i rep el nom de Boca Norte (TN). 

 
Figura 8.3. Imatge general del jaciment de Galería, amb l’entrada a TZ a l’esquerra, TG 
al centre, i el conducte vertical de TN a la dreta. 
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El sistema Galería es va reblir durant el Plistocè Mitjà amb dues principals 
fonts de sediments que s’interdigiten a la zona central: fang i colades detrítiques 
procedents de l’àrea nord (TZ) i sediments gravitacionals procedents del conducte 
vertical de TN. Aquests processos han generat successions sedimentàries d’una 
potència d’uns 7 metres a la zona central, i d’uns 13 metres a l’extrem sud (TN).  

En un principi, es van aixecar columnes estratigràfiques independents (Gil et 
al. 1987), que posteriorment van ser integrades en un únic perfil que conté 6 fases 
principals de rebliment, separades per 5 discontinuïtats estratigràfiques (Pérez-
González et al., 1995; Pérez-González et al., 1999; Pérez-González et al., 2001) 
(figura 8.4). Passem seguidament a descriure-les de forma breu, tot fent referència als 
nivells arqueològics que contenen (Ollé & Huguet, 1999) i a les dades 
paleoambientals i cronològiques aportades per diversos estudis, àmpliament discutides 
en dos treballs de síntesi (Rosas et al., 1998; Rosas et al., 1999). 

GI. Unitat estèril, formada per sediments detrítics d’interior de cova, amb 
fàcies de lutites-arenites rítmicament laminades. S’hi distingeixen dos trams, separats 
per una forta discontinuïtat. Al sostre de l’inferior s’ha detectat la inversió 
paleomagnètica Matuyama / Brunhes. El tram superior presenta senyals de bioturbació 
i inclou els primers sediments al·lòctons del sistema càrstic. La datació d’un 
espeleotema situat al sostre d’aquesta unitat ens aproxima al seu límit cronològic 
superior, amb unes dates de 317±60 Ka (ESR) i >350 Ka (sèries de l’Urani) (Grün & 
Aguirre, 1987). 

GII. Unitat disposada en discordància angular i erosiva sobre GI. Presenta una 
capa contínua de sediment coprogènic que permet separar-la en dues subunitats. La 
primera, GIIa, conté sediments sense clastos (lutites bioturbades, crostes 
estalagmítiques i bretxes detrítiques al·lòctones locals, i bandes de guano de ratpenat). 
Durant el temps de sedimentació d’aquesta fase es produeix l’obertura de la cova. 
Comprèn els nivells arqueològics TG7, TG8, TG9 per a la successió central, i TN2, 
TN3 i TN4 per a la sud. El primer impacte humà a Galería es registra als nivells TN2-
TG7, que contenen de forma pràcticament exclusiva registre lític (a causa de 
l’alteració dels ossos provocada pel sediment coprogènic). Aquesta és una fase amb 
una alta activitat biològica, pròpia d’un ambient càlid, i podria correlacionar-se amb 
l’estadi isotòpic 9 (o, fins i tot, l’11, tal i com apunten alguns autors (Aguirre, 2001). 

La subunitat GIIb està composta bàsicament per dipòsits clàstics 
gravitacionals, amb abundants graves i argiles. Conté capes molt riques en indústria 
lítica i restes de vertebrats, i comprèn els nivells arqueològics TG10D, C i B 
(successió central) i els seus correlatius TN5, TN6 i TN6DA (successió sud). A nivell 
ambiental, s’observen canvis entre la base (TG10D-C / TN5) i el sostre (TG10B-TN6-
TN6DA) d’aquesta unitat; mentre la part inferior s’assembla molt a GIIa, a la superior 
hi ha indicis d’espais oberts amb poca massa forestal. En general, GIIb pot 
correlacionar-se amb l’estadi isotòpic 8, o bé amb el trànsit 9-8. 
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Figura 8.4. A: Taula de correlació de nivells de TG i TN, per subunitats; B: Planta del jaciment de 
Galería; C: Unitats de rebliment i litologies característiques (Pérez-González et al. 1995), 1. Llegenda: 
(1) Dolomies, calcàries i margues del Cretaci superior; (2) Argiles, llims i arenes molt fines laminades o 
massives; (3) Graves i blocs calcaris angulosos- subangulosos, llimo-argiles i graves (dipòsits de 
gravetat); (4) Llimo-argiles amb clastos calcaris; (5) Alternança de llimo-argiles d’acreció laminar; (6) 
Formació edàfica; (7) Solc reblert; (8) Dipòsits coprogènics; (9) Espeleotemes; (10) Nòduls d’argila 
cimentats. Discontinuïtats estratigràfiques; (11) Discordança; (12) Contacte entre capes; (13) 
Estratificació suposada; (14) Fases de rebliment de Galería. 
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GIII. Fase de rebliment disposada en discordança angular i erosiva sobre GII. 
Comprèn els nivells arqueològics TG10A i TG11 (sucessió central) i TN7 i TN8 
(sucessió sud). El patró de sedimentació en aquesta fase és únicament clàstic. Presenta 
dipòsits produïts per fluxos de gravetat en els extrems nord i sud de la seqüència, que 
s’interdigiten lateralment amb fàcies ben organitzades per fluxos d’aigua. En aquestes, 
es dóna una alternança de graves i argiles, zona on s’han distingit 12 sòls d’ocupació 
(que conformen el nivell TG11 i són referits com a G.S.U.). El registre arqueològic 
decreix progressivament cap a la part superior de la unitat GIII, de forma que només 
els nivells correlatius TG10A-TN7 i els sòls d’ocupació GSU12 al 9 tenen un nombre 
alt d’objectes arqueològics, (Carbonell et al., 1987a; Lorenzo & Carbonell, 1999; Díez 
& Moreno, 1994; Carbonell et al., 1995a). 

Pot establir-se també una separació en dues subunitats. La primera conté els 
nivells TG10A i TN7, i ambientalment es caracteritza per la presència d’espais oberts, 
amb boscos més o menys densos i ecosistemes de ribera amb alta diversitat, propis 
d’un clima temperat i lleugerament humit. Podria correlacionar-se amb el final de 
l’estadi isotòpic 8. La segona conté els nivells TG11 (amb els 12 G.S.U.) i TN8. En 
aquesta fase s’observa una recuperació ambiental i una major aridesa, que es 
correlacionen amb la corba 7.  

GIV presenta una sedimentació també únicament clàstica. Aquesta unitat i les 
subseqüents són arqueològicament estèrils. Al sostre de la sèrie central (TG12), hi ha 
una crosta estalagmítica amb diferents datacions. L’ESR ha donat dates de 211±32 Ka 
(Falguères, 1986; Falguères et al. 2001) i 177±23 Ka (Grün & Aguirre, 1987), mentre 
que per les sèries de l’Urani s’ha obtingut una data de 118+71/-49 Ka (Grün & 
Aguirre, 1987). Les més probables són primeres, i estan confirmades per una 
estimació de 180 Ka, també per ESR (Rosas et al., 1998), i que ens situa al final de 
l’estadi isotòpic 7 / inicis del 6. 

Les fases GV i GVI són, respectivament, l’última entrada de materials detrítics 
grossos i la formació edàfica relicta que segella el conducte vertical. Aquesta darrera 
es podria relacionar amb la crosta estalagmítica que tanca la successió estratigràfica de 
TZ i datada per U / Th en 135±13 Ka. (Pérez-González et al., 1999). La unitat GV 
podria representar l’estadi isotòpic 6, mentre que el sòl relicte de GVI representaria el 
5e. 

A nivell ambiental, doncs, segons Rosas et al. (1998), el registre 
arqueopaleontològic de Galería s’emmarca en un únic cicle càlid – fred. Comença en 
una fase càlida (corba 9 -11?-, GIIa), es perllonga cap a l’estadi 8 (GIIb i possiblement 
base de GIII), i va desapareixent progressivament cap al final de la seqüència,  
coincidint amb una fase amb fortes fluctuacions càlides (corba 7, part superior de 
GIII). L’associació faunística de Galería indica el predomini d’un clima temperat, ja 
que no s’han detectat signes de clima fred. El predomini d’espais oberts, amb una 
extensió variable del component boscós, sembla ser una constant en el conjunt.  
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El registre global de Galería inclou més de 1500 objectes lítics, al voltant de 
7000 restes òssies de macromamífers, abundants restes de microvertebrats i dos fòssils 
humans (un fragment de mandíbula i un fragment cranial)1 (Carbonell et al., 1999a). 

Entre els macromamífers, es dóna un predomini dels herbívors, essent les 
espècies més comuns el cavall, el cérvol, la daina i un bòvid indeterminat. La major 
representació del cavall als nivells de base es veu substituïda per un predomini dels 
cèrvids als nivells superiors. Entre els carnívors, predominen els cànids i, cap als 
nivells superiors, els úrsids. La llista faunística inclou2: Ursus spelaeus, Cuon alpinus 
europaeus, Canis lupus (GIII), Vulpes vulpes, Lynx pardinus spelaeus, Felis silvestris, 
Mustela sp.(erminea/nivalis), Panthera leo, Meles meles, Martes sp., Megaloceros cf. 
giganteus (GIII), Cervus elaphus, Dama dama clactoniana, Caprinii indet., Bovinae 
indet., Equus caballus cf stenheimensis, Equus caballus cf. germanicus,  
Stephanorhinus hemiotecus i Stephanorhinus hundsheimensis (Cervera et al., 1999; 
Sánchez Chillón & Cerdeño, 1999; Van der Made, 1999, 2001; Huguet et al., 2001; 
García & Arsuaga, 2001; García, 2002; Cáceres, 2002). 

Els estudis tafonòmics i zooarqueològics indiquen que la part més important de 
la biomassa animal que entra a Galería ho fa accidentalment, a través de la trampa 
natural que representa el conducte de TN. No obstant, es dóna una representació 
diferencial de les parts esquelètiques, fenomen que s’explica per l’acció de 
determinats agents modificadors, essencialment els carnívors i els homínids (Díez, 
1992; Díez & Moreno, 1994; Díez et al., 1998; Díez et al., 1999; Huguet et al., 1999; 
Huguet et al., 2001). A la unitat GIIb s’ha observat un accés primari als cadàvers dels 
animals, així com un tractament diferencial en funció de la seva talla: mentre els 
petits, i ocasionalment els mitjans, són transportats cap a l’exterior, en els grans es 
dóna un primer consum a l’interior de la cova i un transport a l’exterior de les parts 
més riques, com les extremitats posteriors. A la base de la unitat GIII s’ha documentat 
un accés primari essencialment sobre els èquids, les restes dels quals presenten 
nombroses fractures antròpiques i marques de tall, i no mostren evidències de l’acció 
dels carnívors. A partir de la meitat de GIII (base de TG11-TN8), s’observa un 
decreixement de l’antropització de les restes faunístiques, paral·lel a una 
proporcionalment major activitat dels carnívors, que culmina amb l’abandonament de 
la cova per part dels humans. 

                                                 
1 Els fòssils humans es localitzaren a la Covacha de los Zarpazos. El material arqueològic d’aquesta 
cavitat està actualment en estudi, i compta amb uns 200 objectes lítics i al voltant d’un miler de restes 
de macromamífers.  
2 Especifiquem, entre parèntesi, la unitat a la qual pertanyen les espècies que no són presents en 
ambdues unitats. 
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2. EL CONJUNT LÍTIC 

2.1. Galería 

En les seqüències de TG i TN de Galería s’han localitzat un total de 1428 
objectes lítics, dels quals, a causa dels processos d’alteració que pateixen algunes 
matèries primeres, se’n pogueren recuperar i conservar només 1091. Gran part 
d’aquest material es troba al Museo de Burgos i, el de les darreres campanyes, a 
l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili. La tecnologia lítica de Galería 
ha estat analitzada i publicada en diversos treballs, entre els que hi ha estudis 
específics de determinats nivells, presentacions generals del conjunt, valoracions 
diacròniques que prenen tot el registre d’Atapuerca i comparacions amb d’altres 
conjunts del Plistocè mitjà ibèric  (Carbonell et al., 1987b; Carbonell et al., 1995a; 
Carbonell et al., 1995b; Carbonell et al., 1997; Carbonell et al., 1998a; Carbonell et 
al., 1998b; Carbonell et al., 1999b; Carbonell et al., 2001; Mosquera & Carbonell, 
1992; Mosquera, 1995, 1998c). L’aspecte de les matèries primeres lítiques ha estat 
també estudiat en diverses ocasions (Mallol, 1999; Mosquera, 1998a, 1998b; García-
Antón et al., 1998; Gabarró et al., 1998; Gabarró et al., 1999). Així mateix, el camp 
concret del nostre treball, l’anàlisi funcional, compta amb estudis previs (Ollé, 1996; 
Sala, 1997; Márquez, 1998a, 1998b; Márquez et al., 1999; Márquez et al., 2001). 

La informació derivada dels estudis anteriorment esmentats, i als quals ens 
remetem per a un coneixement més aprofundit de cada aspecte concret, ens permet 
emmarcar clarament el conjunt litotècnic de Galería en el mode 2.  

Pel que fa a les matèries primeres, el conjunt de Galería és homogeni. Per 
ordre d’importància, s’utilitzen: el sílex neogen, la quarsita, el gres, el sílex cretaci, la 
calcària i el quars (taula 8.1)3. Tots aquests materials estan actualment disponibles a 
les immediacions de la Sierra (figura 8.5). Les seves característiques, així com els 
problemes de distinció entre les varietats i les àrees de captació de cadascun d’ells, 
poden trobar-se als treballs anteriorment citats. 

TG-TN Bn(-) Bn(a) Bn(b) Bn(c) BN1GE BN1GC BP BN2GE BN2GC Frag. Indet. TOTAL 
Sílex neo.     2 1 250(2) 20 134 69(5) 216(103) 692(110) 
Sílex cre.     11  34  20 9(1)  74(1) 
Sílex           188(185) 188(185) 
Quarsita 3(3) 35 50 40 4 12 61(3) 2 45 17(1) 15(13) 284(20) 
Gres 1(1) 3 6 12 2 14 31  20 10 21(11) 120(12) 
Quars  1    2 5  4 5 1 18 
Calcària 7(1) 5  5 1 1 13  3 1 11(5) 47(6) 
Altres         1  4(3) 5(3) 
TOTAL 11(5) 44 56 57 20 30 394(5) 22 227 111(7) 456(320) 1428(337) 

Taula 8.1. Distribució del registre de Galería (TG i TN) per matèries primeres i categories estructurals.  
(Entre parèntesi s’indiquen els objectes no conservats). 

                                                 
3 En aquesta taula, mantenim la denominació genèrica de sílex per als casos en què no hem pogut 
determinar  amb seguretat la varietat, ja que es tracta d’objectes alterats i majoritàriament no recuperats. 
No obstant, les seves característiques ens permeten afirmar que han de correspondre quasi 
exclusivament a la varietat neògena. 
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Figura 8.5.  Esquema geològic de l’entorn de la Sierra de Atapuerca amb les possibles àrees de 
captació de matèries primeres lítiques. Llegenda: (1) Fàcies Utrillas, Cretaci inferior; (2) Sèries 
calcàries del Cretaci inferior de la Sierra de Atapuerca; (3) Margues i calcàries del Miocè superior amb 
localitzacions de sílex (neogen); (4) Àrea de captació del sílex cretaci en un lapiaz de superfície que 
renta materials del Turonià i Coniacià; (5 a 10) Terrasses del riu Arlanzón, del Pliopleistocè, del 
Plistocè inferior, del Plistocè mitjà, del Plistocè mitjà-superior, del Plistocè superior, i actual, 
respectivament; (11) Superficie de raña, Pliocè. (Extret de Carbonell et al. 1999c: 662). 

 
En conjunt, les cadenes operatives lítiques mostren una considerable 

fragmentació, sobretot en les matèries primeres d’origen fluvial. S’observa una certa 
sobrerepresentació d’objectes hipotèticament funcionalitzables: instruments 
configurats, BP de formats petit i mitjà, i bases naturals (amb o sense estigmes de 
percussió). La talla és bàsicament al·lòctona, encara que s’han documentat seqüències 
de reducció i remuntatges en alguns nivells, que confirmen l’explotació i la 
configuració a l’interior de la cavitat. 

Les estratègies de producció de BP s’adapten a les possibilitats i morfologia 
dels blocs de cada matèria primera. En sílex, predomina l’explotació centrípeta, tot i 
que el petit format dels nòduls del de varietat cretàcica porta a estratègies multipolars. 
En quarsita, a més dels T.O.T.I. centrípets, hem identificat una estratègia unipolar 
massiva recurrent. És també comuna l’obtenció de grans productes preconfigurats, 
tant en sílex neogen com en quarsita. 

Totes les matèries primeres compten amb objectes configurats, amb 
proporcions diverses segons els formats (gràfica 8.1). Els majors de 100 mm són 
presents a tota la seqüència, amb un nombre total de 41 efectius. D’aquests, els 13 que 
s’han obtingut mitjançant T.O.T. Directes (BN1GC) són exclusivament en quarsita i 
en gres, amb proporcions pràcticament iguals. Normalment es produeixen a fora de la 
cavitat, tot i que algun dels de gres sembla haver estat tallat a l’interior. Els 28 que són 
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sobre grans ascles es presenten tant en sílex neogen (46,4%), com en quarsita (28,6%), 
en gres (21,4%) i, excepcionalment, en calcària4 (3,6%). Entre els grans configurats, 
s’observen clares diferències a nivell diacrònic. D’entrada, a GIIa, són en un 70% 
BN1GC, mentre que a partir de GIIb són predominantment sobre ascla (BN2GC) 
(GIIb: 80%; GIII: 78,6%). Les matèries primeres emprades per a obtenir aquests 
instruments també varien: a GIIa el 70% són en quarsita, el 20% en sílex neogen i el 
10% en gres; a GIIb el 40% són en sílex neogen, quarsita i gres estan representats amb 
un 26,7% cadascun, i l’objecte en calcària silicificada representa el 6,7%; i a GIII el 
50% són en gres, el 28,6% en quarsita i el 21,4% en sílex neogen. En conjunt, la 
majoria dels objectes configurats de gran format de Galería es poden incloure en les 
categories de fenedors (39%) i bifaços (24,4%), restant les altres morfologies molt poc 
representades, a vegades amb un únic cas (unifacials parcials, pics, grans rascadores o 
denticulats, i peces amb configuració molt puntual). En aquest sentit, també hi ha 
diferències diacròniques; als nivells de base hi ha una major variabilitat, mentre que a 
partir de GIIb es troben quasi exclusivament bifaços, fenedors, i un element absent 
fins aquest moment, les grans rascadores. 

Entre els instruments configurats de formats micro (n=26), petit (n=94) i mitjà 
(n=88) existeix certa variabilitat, que abasta bàsicament rascadores, denticulats, puntes 
i peces amb retocs molt puntuals. Tret de 17 objectes de format mitjà i 1 de petit que 
procedeixen de temes operatius directes, la resta són BN2GC. Pel que fa a matèries 
primeres, el 56,5% són en sílex neogen, i la resta es reparteixen, per ordre 
d’importància, entre quarsita (19,4%), gres (10,2%), sílex cretaci (9,3%) i, amb molts 
pocs efectius, quars (2,8%), calcària (1,4%) i altres materials (0,5%). Les limitacions 
mètriques dels nòduls de sílex cretaci, que hem esmentat anteriorment, es veuen 
reflectides en la gràfica 8.1, en la qual aquesta matèria apareix quasi exclusivament en 
els formats petit i micro. A nivell diacrònic, en aquest grup d’objectes, no s’observen 
diferències significatives, ni quant a matèries primeres ni quant a morfologies. 
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Gràfica 8.1. Distribució dels objectes configurats de Galería, per 
matèries primeres i formats (no es representen les 8 BN2GC -6 de SN, 1 
de SC i 1 de QT- de les quals en desconeixem les dades mètriques).  

                                                 
4 Es tracta d’un objecte, del nivell TG10B, realitzat en una roca determinada com a calcària silicificada, 
que, no obstant, presenta similituds macroscòpiques amb el sílex neogen. 
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L’abundància de còdols d’origen fluvial sense tallar, molts amb estigmes de 
percussió o fracturats, especialment a les unitats GIIa i GIII, s’ha relacionat amb 
activitats específiques, entre les quals hi hauria la de fracturació d’ossos. La seva 
utilització com a percussors per a la talla lítica es considera secundària. 

Cal destacar, finalment, la gran quantitat d’objectes indeterminats. Aquest 
fenomen s’explica per l’accentuada alteració d’alguns materials, especialment del 
sílex neogen i el gres. En moltes ocasions, aquesta alteració ha impedit recollir o 
conservar un nombre significatiu d’objectes que s’havien documentat a l’excavació. 
Majoritàriament, el registre perdut estaria compost per petits artefactes, tot i que, molt 
puntualment, pot haver afectat a d’altres categories. 

 

2.2. Trinchera Norte 

En el nostre treball prenem en consideració tan sols els materials procedents de 
la successió estratigràfica de TN, de la base al sostre. A grans trets, la indústria 
d’aquests nivells respon a les característiques que acabem d’apuntar per a tot el 
conjunt de Galería. Tot i així, presenta petites diferències en la seva composició, que 
poden ser el reflex d’un ús diferencial de l’espai dins la cavitat en funció de les 
condicions físiques específiques de cada zona, tal i com comentarem més endavant. 

Aquesta elecció es justifica per diversos motius. D’entrada, perquè TN té una 
dinàmica de sedimentació pròpia i per la necessitat de limitar numèricament la mostra 
a analitzar microscòpicament. La seqüència de TN, de la qual tan sols se n’havia 
estudiat l’aspecte funcional al material del nivell TN2 (Ollé, 1996), ens oferia 
l’oportunitat d’analitzar conjunts lítics tècnicament homogenis corresponents a 
diferents ocupacions. És evident que l’exclusió del material de TG comporta 
forçosament una pèrdua d’informació sincrònica de cadascun d’aquests impactes, però 
aquesta mancança es pot minimitzar tenint en compte els resultats dels anteriors 
estudis realitzats a TG10 i TG11 (Sala, 1997; Márquez, 1998a, 1998b). En resum, 
doncs, s’ha escollit la seqüència de TN perquè és vàlida per a plantejar una valoració 
de la variabilitat tècnica i de les activitats portades a terme en una sèrie d’ocupacions 
amb una tecnologia de mode 2, que han estat interpretades com a poc intenses i 
marcadament dirigides a l’obtenció de biomassa animal. 

Els nivells de TN són dipòsits delimitats a partir de criteris sedimentaris 
amplis, que no representen sòls d’ocupació en els quals es puguin diferenciar impactes 
humans sincrònics. Per tant, l’anàlisi espacial del material es presenta problemàtica. 
Aquest fet, així com la limitació numèrica dels objectes susceptibles d’ésser estudiats 
microscòpicament a causa de les seves defectuoses condicions de conservació, 
especialment el de sílex i el de gres, ens han portat a plantejar l’anàlisi funcional sense 
tenir en compte algunes de les subdivisions fetes al camp. Així, treballarem amb els 
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nivells: TN2 (TN2A + TN2B), TN5, TN6 (TN6 + TN6DA), TN7 i TN8. Els nivells 
TN3 i TN4, corresponents a la unitat GIIa, no s’han pres en consideració, ja que 
només han estat identificats en la secció de l’extrem sud de la cavitat (quadre E28) i 
no han estat excavats en superfície. 

Seguidament, passem a la presentació de la composició dels conjunts lítics de 
cadascun d’aquests nivells, a partir de taules on assenyalem els efectius presents per 
matèria primera, categoria estructural i format (taules 8.2 a 8.11)5.  

                                                 
5 Aquestes dades han estat elaborades després de la revisió arqueoestratigràfica (Ollé & Huguet, 1999), 
la qual cosa explica que hi hagi diferències amb els valors presentats en treballs anteriors.  Hi ha un 
10% dels efectius de TN que són sílex alterats, majoritàriament no conservats, que s’han comptabilitzat 
com a sílex neogen. 
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Cat.est. SN % 1 % 2 SC % 1 % 2 QTA % 1 % 2 GR % 1 % 2 QS % 2 total % 
Bn-a - - - - - - 9 12,9 3,6 1 5,6 0,4 - - 10 4,0 
Bn-b - - - - - - 7 10 2,8 1 5,6 0,4 - - 8 3,2 
Bn-c - - - - - - 11 15,7 4,4 1 5,6 0,4 - - 12 4,8 
BN1GE - - - 4 25,0 1,6 - - - - - - - - 4 1,6 
BN1GC 1 0,7 0,4 - - - 5 7,1 2,0 2 11,1 0,8 - - 8 3,2 
BN2GE 2 1,4 0,8 - - - - - - - - - - - 2 0,8 
BP 65 45,5 26,2 7 43,8 2,8 17 24,3 6,9 3 16,7 1,2 - - 92 37,1 
BN2GC 17 11,9 6, 4 25,0 1,6 10 14,3 4,0 2 11,1 0,8 1 0,4 34 13,7 
Frag. 27 18,9 10,9 1 6,3 0,4 10 14,3 4,0 4 22,2 1,6 - - 42 16,9 
Indet 31 21,7 12,5 - - - 1 1,4 0,4 4 22,2 1,6 - - 36 14,5 
TOTAL 143 100 57,7 16 100 6,5 70 100 28,2 18 100 7,3 1 0,4 248 100 

Taula 8.2. Nivell TN2 (GIIa). Representació de categories estructurals per matèries primeres. El 
primer percentatge (%1) està calculat respecte al total d’efectius d’una mateixa matèria primera, 
mentre que el segon (%2) és respecte al total d’objectes del nivell. 

 

 M.P. 
 

Categoria 
estructural 

MICRO 
<30 mm 

% del 
total 

PETIT 
31-60 mm 

% del 
total 

MITJÀ 
61-100 mm 

% del 
total 

GRAN 
>100 mm 

% del 
total 

BN2GE - - - - 2 0,9   
BN1GC - - - - 1 0,45   
BP 43 19,37 14 6,31 3 1,35 1 0,45 
BN2GC 7 3,15 6 2,7 3 1,35 1 0,45 
Frag. 24 10,81 1 0,45 - - - - 
Indet. 10 4,5 1 0,45 1 0,45 - - 

S.Neo 

subtotal 84 37,84 22 9,91 10 4,5 2 0,9 
BN1GE - - 4 1,8 - - - - 
BP 6 2,7 1 0,45 - - - - 
BN2GC - - 4 1,8 - - - - 
Frag. 1 0,45 - - - - - - 

S.Cre 

subtotal 7 3,15 9 4,05 - - - - 
Bn-a - - - - 8 3,6 1 0,45 
Bn-b - - - - 2 0,9 5 2,25 
Bn-c - - - - 9 4,05 2 0,9 
BN1GC - - - - 1 0,45 4 1,8 
BP 7 3,15 10 4,5 - - - - 
BN2GC - - 7 3,15 2 0,9 1 0,45 
Frag. 10 4,5 - - - - - - 
Indet. 1 0,45 - - - - - - 

Qta. 

subtotal 18 8,11 17 7,66 22 9,91 13 5,86 
Bn-a - - - - 1 0,45 - - 
Bn-b - - - - 1 0,45 - - 
Bn-c - - 1 0,45 - - - - 
BN1GC - - - - 1 0,45 1 0,45 
BP 1 0,45 1 0,45 1 0,45 - - 
BN2GC - - - - 2 0,9 - - 
Frag. 4 1,8 - - - - - - 
Indet. 1 0,45 1 0,45 1 0,45 - - 

Gres 

subtotal 6 2,7 3 1,35 7 3,15 1 0,45 
Quars BN2GC 1 0,45 - - - - - - 
TOTAL 116 52,25 51 22,97 39 17,57 16 7,21 

Taula 8.3. Nivell TN2 (GIIa). Distribució dels objectes per matèries primeres, categories estructurals i 
formats (hi ha 25 objectes de sílex neogen i 1 de gres no inclosos, ja que no disposem de les seves 
mesures; corresponen a fragments i indeterminats, que majoritàriament han de ser de format micro). 
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Cat.est. SN % 1 % 2 SC % 1 % 2 QTA % 1 % 2 GR % 1 % 2 QS % 1 % 2 CA % 1 % 2 total % 
Bn-a - - - - - - - - - - - - - - - 1 16,7 0,5 1 0,5 
Bn-b - - - - - - 2 18,2 1,1 - - - - - - - - - 2 1,1 
Bn-c - - - - - - 1 9,1 0,5 1 11,1 0,5 - - - 1 16,7 0,5 3 1,6 
BN2GE 1 0,7 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,5 
BP 34 24,6 17,9 13 65 6,8 5 45,5 2,6 3 33,3 1,6 2 40 1,1 3 50 1,6 60 31,6 
BN2GC 17 12,3 8,9 3 15 1,6 3 27,3 1,6 1 11,1 0,5 - - - - - - 24 12,6 
Frag. 14 10,1 7,4 4 20 2,1 - - - - - - 2 40 1,1 - - - 20 10,5 
Indet 92 66,7 48,4 - - - - - - 4 44,4 2,1 1 20 0,5 1 16,7 0,5 79 41,6 
TOTAL 138 100 72,6 20 100 10,5 11 100 5,8 9 100 4,7 5 100 2,6 6 100 3,2 190* 100 

Taula 8.4. Nivell TN5 (GIIb). Representació de categories estructurals per matèries primeres. El primer 
percentatge (%1) està calculat respecte al total d’efectius d’una mateixa matèria primera, mentre que el 
segon (%2) és respecte al total d’objectes del nivell (* Es comptabilitza un fragment d’esquist). 

 

M.P. 
 

Categoria 
estructural 

MICRO 
<30 mm 

% del 
total 

PETIT 
31-60 mm 

% del 
total 

MITJÀ 
61-100 mm 

% del 
total 

GRAN 
>100 mm 

% del 
total 

BN2GE - - 1 0,67 - - - - 
BP 22 14,67 10 6,67 1 0,67 - - 
BN2GC 3 2 8 5,33 6 4 - - 
Frag. 12 8 - - - - - - 
Indet. 30 20 6 4 2 1,33 - - 

S.Neo 

subtotal 67 44,67 25 16,67 9 6 - - 
BP 10 6,67 3 2 - - - - 
BN2GC 1 0,67 2 1,33 - - - - 
Frag. 4 2,67 - - - - - - S.Cre 

subtotal 15 10 5 3,33 - - - - 
Bn-b - - 1 0,67 1 0,67 - - 
Bn-c - - 1 0,67 - - - - 
BP 1 0,67 3 2 - - 1 0,67 
BN2GC - - 1 0,67 - - 2 1,33 

Qta. 

subtotal 1 0,67 6 4 1 0,67 3 2 
Bn-c - - - - 1 0,67 - - 
BP 2 1,33 - - 1 0,67 - - 
BN2GC 1 0,67 - - - - - - 
Indet. 2 1,33 - - - - - - 

Gres 

subtotal 5 3,33 - - 2 1,33 - - 
BP 2 1,33 - - - - - - 
Frag. 2 1,33 - - - - - - 
Indet 1 0,67 - - - - - - Quars 

subtotal 5 3,33 - - - - - - 
Bn-a - - - - - - 1 0,67 
Bn-c - - - - 1 0,67 - - 
BP 1 0,67 1 0,67 1 0,67 - - Calc. 

subtotal 1 0,67 1 0,67 2 1,33 1 0,67 
Esquist indet 1 0,67 - - - - - - 
TOTAL 95 63,33 37 24,67 14 9,33 4 2,67 

Taula 8.5. Nivell TN5 (GIIb). Distribució dels objectes per matèries primeres, categories estructurals i 
formats (hi ha 37 objectes de sílex neogen, 2 de gres i 1 de calcària  no inclosos, ja que no disposem de 
les seves mesures; corresponen a fragments i indeterminats, que majoritàriament han de ser de format 
micro). 
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Cat.est. SN % 1 % 2 SC % 1 % 2 QTA % 1 % 2 GR % 1 % 2 QS % 1 % 2 CA % 1 % 2 total % 
Bn-a - - - - - - 3 14,3 1,6 - - - - - - 5 83,3 2,7 8 4,4 
Bn-b - - - - - - 3 14,3 1,6 - - - - - - - - - 3 1,6 
Bn-c - - - - - - 3 14,3 1,6 1 7,7 0,5 - - - - - - 4 2,2 
BN1GE - - - 1 10 0,5 - - - - - - - - - - - - 1 0,5 
BN2GE 1 0,8 0,5 - - - 1 4,8 0,5 - - - - - - - - - 2 1,1 
BP 33 25,6 18,1 5 50 2,7 5 23,8 2,7 4 30,8 2,2 2 66,7 1,1 - - - 49 26,9 
BN2GC 8 6,2 4,4 2 20 1,1 1 4,8 0,5 2 15,4 1,1 1 33,3 0,5 - - - 14 7,7 
Frag. 12 9,3 6,6 2 20 1,1 3 14,3 1,6 3 23,1 1,6 - - - - - - 20 11 
Indet 75 58,1 41,2 - - - 2 9,5 1,1 3 23,1 1,6 - - - 1 16,7 0,5 81 44,5 
TOTAL 129 100 70,9 10 100 5,5 21 100 11,5 13 100 7,1 3 100 1,6 6 100 3,3 182 100 

Taula 8.6. Nivell TN6 (GIIb). Representació de categories estructurals per matèries primeres. El primer 
percentatge (%1) està calculat respecte al total d’efectius d’una mateixa matèria primera, mentre que el 
segon (%2) és respecte al total d’objectes del nivell. 

 

M.P. 
 

Categoria 
estructural 

MICRO 
<30 mm 

% del 
total 

PETIT 
31-60 mm 

% del 
total 

MITJÀ 
61-100 mm 

% del 
total 

GRAN 
>100 mm 

% del 
total 

BN2GE - - - - 1 0,78 - - 
BP 20 15,5 4 3,0 6 4,65 1 0,78 
BN2GC - - 3 2,33 4 3,10 1 0,78- 
Frag. 9 6,98 - - - - - - 
Indet. 22 17,05 8 6,20 2 1,55 - - 

S.Neo 

subtotal 51 39,53 15 11,63 13 10,08 2 1,55- 
BN1GE - - - - 1 0,78 - - 
BP 5 3,88 - - - - - - 
BN2GC - - 2 1,55 - - - - 
Frag. 2 1,55 - - - - - - 

S.Cre subtotal 7 5,43 2 1,55 1 0,78 - - 
Bn-a - - - - 3 2,33 - - 
Bn-b - - - - 2 1,55 1 0,78 
Bn-c - - - - 3 2,33 - - 
BN2GE - - - - 1 0,78 -  
BP 3 2,33 2 1,55 - - - - 
BN2GC - - - - 1 0,78 - - 
Frag. 3 2,33 - - - - - - 

Qta. 

subtotal 6 4,65 2 1,55 10 7,75 1 0,78 
Bn-c - - - - 1 0,78 - - 
BP 3 2,33 1 0,78 - - - - 
BN2GC - - 1 0,78 1 0,78 - - 
Frag. 3 2,33 - - - - - - 

Gres 

subtotal 6 4,65 2 1,55 2 1,55 - - 
BP 1 0,78 1 0,78 - - - - 
BN2GC 1 0,78 - - - - - - Quars 
subtotal 2 1,55 1 0,78 - - - - 
Bn-a - - 2 1,55 3 2,33 - - 
Indet. - - 1 0,78 - - - - Calc. 
subtotal - - 3 2,33 3 2,33 - - 

TOTAL 72 55,81 25 22,48 29 22,48 3 2,33 

Taula 8.7. Nivell TN6 (GIIb). Distribució dels objectes per matèries primeres, categories estructurals i 
formats (hi ha 48 objectes de sílex neogen, 3 de gres i 2 de quarsita no inclosos, ja que no disposem de 
les seves mesures; corresponen a fragments i indeterminats, que majoritàriament han de ser de format 
micro). 
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Cat.est. SN % 1 % 2 SC % 1 % 2 QTA % 1 % 2 GR % 1 % 2 QS % 1 % 2 CA % 1 % 2 total % 
Bn-a - - - - - - 3 13 2,7 - - - - - - - - - 3 2,7 
Bn-b - - - - - - 6 26,1 ,53 - - - - - - - - - 6 5,3 
Bn-c - - - - - - 6 26,1 5,3 - - - - - - - - - 6 5,3 
BN1GE - - - 1 40 18, - - - - - -  - - - - - 2 1,8 
BN1GC - - - - - - - - - 2 14,3 1,8 1 50 0,9 - - - 3 2,7 
BN2GE 3 4,6 2,7 - - - - - - - - - - - - - - - 3 2,7 
BP 25 38,5 22,1 1 20 0,9 6 26,1 5,3 9 64,3 8 1 50 0,9 1 25 0,9 43 38,1 
BN2GC 8 12,3 7,1 2 40 1,8 1 4,3 0,9 2 14,3 1,8 - - - - - - 13 11,5 
Frag. 4 6,2 3,5 - - - - - - - - - - - - - - - 4 3,5 
Indet 25 38,5 22,1 - - - 1 4,3 0,9 1 7,1 0,9 - - - 3 75 2,7 30 26,5 
TOTAL 65 100 57,5 5 100 4,4 23 100 20,4 14 100 12,4 2 100 1,8 4 100 3,5 113 100 

Taula 8.8. Nivell TN7 (GIII). Representació de categories estructurals per matèries primeres. El primer 
percentatge (%1) està calculat respecte al total d’efectius d’una mateixa matèria primera, mentre que el 
segon (%2) és respecte al total d’objectes del nivell. 

 

M.P. 
 

Categoria 
estructural 

MICRO 
<30 mm 

% del 
total 

PETIT 
31-60 mm 

% del 
total 

MITJÀ 
61-100 mm 

% del 
total 

GRAN 
>100 mm 

% del 
total 

BN2GE - - 2 2,17 1 1,09 - - 
BP 9 9,78 13 14,13 2 2,17 - - 
BN2GC 1 1,09 5 5,43 1 1,08 - - 
Frag. 3 3,26 - - - - - - 
Indet. 5 5,43 2 2,17 - - - - 

S.Neo 

subtotal 18 19,57 22 23,91 4 4,35 - - 
BN1GE - - 2 2,17 - - - - 
BP 1 1,09 - - - - - - 
BN2GC 1 1,09 1 1,09 - - - - 

S.Cre subtotal 2 2,17 3 3,26 - - - - 
Bn-a - - 1 1,09 2 2,17 - - 
Bn-b - - 1 1,09 5 5,43 - - 
Bn-c - - 1 1,09 5 5,43 - - 
BP 1 1,09 2 2,17 3 3,26 - - 
BN2GC - - 1 1,09 - - - - 
Indet 1 1,09 - - - - - - 

Qta. 

subtotal 2 2,17 6 6,52 15 16,30 - - 
BN1GC - - - - 2 2,17 - - 
BP 1 1,09 6 6,52 2 2,17 - - 
BN2GC - - 1 1,09 - - 1 1,09 Gres 

subtotal 1 1,09 7 7,61 4 4,35 1,09 1,09 
BN1GC - - - - 1 1,09 - - 
BP 1 1,09 - - - - - - Quars 
subtotal 1 1,09 - - 1 1,09 - - 
BP - - 1 1,09 - - - - 
Indet. 3 3,26 - - - - - - Calc. 
subtotal 3 3,26 1 1,09 - - - - 

TOTAL 27 29,35 39 42,39 24 26,09 1 1,09 

Taula 8.9. Nivell TN7 (GIII). Distribució dels objectes per matèries primeres, categories estructurals i 
formats (hi ha 21 objectes de sílex neogen i 1 de gres no inclosos, ja que no disposem de les seves 
mesures; corresponen a fragments i indeterminats, que majoritàriament han de ser de format micro). 
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Cat.est. SN % 1 % 2 SC % 1 % 2 QTA % 1 % 2 GR % 1 % 2 total % 
Bn-b - - - - - - 2 20 5,3 - - - 2 5,3 
Bn-c - - - - - - 1 10 2,6 - - - 1 2,6 
BN2GE 1 4,3 2,6 - - - - - - - - - 1 2,6 
BP 8 34,8 21,1 - - - 2 20 5,3 3 75 7,9 13 34,2 
BN2GC - - - 1 100 2,6 3 30 7,9 1 25 2,6 5 13,2 
Frag. 1 4,3 2,6 - - - 2 20 5,3 - - - 3 7,9 
Indet 13 56,5 34,2 - - - - - - - - - 13 34,2 
TOTAL 23 100 60,5 1 100 2,6 10 100 26,3 4 100 10,5 38 100 

Taula 8.10. Nivell TN8 (GIII). Representació de categories estructurals per matèries 
primeres. El primer percentatge (%1) està calculat respecte al total d’efectius d’una 
mateixa matèria primera, mentre que el segon (%2) és respecte al total d’objectes del 
nivell. 

 

M.P. 
 

Categoria 
estructural 

MICRO 
<30 mm 

% del 
total 

PETIT 
31-60 mm 

% del 
total 

MITJÀ 
61-100 mm 

% del 
total 

GRAN 
>100 mm 

% del 
total 

BN2GE - - - - 1 3,85 - - 
BP 3 11,54 1 3,85 3 11,54 - - 
Frag. 1 3,85 - - - - - - 
Indet. - - 2 7,69 - - - - 

S.Neo 

subtotal 4 15,38 3 11,54 4 15,38 - - 
BN2GC - - 1 3,85 - - - - S.Cre subtotal - - 1 3,85 - - - - 
Bn-b - - - - 1 3,85 1 3,85 
Bn-c 1 3,85 - - - - - - 
BP - - 2 7,69 - - - - 
BN2GC - - 2 7,69 1 3,85 - - 
Frag. 2 7,69 - - - - - - 

Qta. 

subtotal 3 11,54 4 15,38 2 7,69 1 3,85 
BP - - 2 7,69 1 3,85 - - 
BN2GC - - 1 3,85 - - - - Gres 
subtotal - - 3 11,54 1 3,85 - - 

TOTAL 7 26,92 11 42,31 7 26,92 1 3,85 

Taula 8.11. Nivell TN8 (GIII). Distribució dels objectes per matèries primeres, categories estructurals i 
formats (hi ha 12 objectes de sílex neogen no inclosos, ja que no disposem de les seves mesures; 
corresponen a fragments i indeterminats, que majoritàriament han de ser de format micro). 

 

Tot i l’homogeneïtat existent en determinats aspectes generals, les dades 
presentades en les taules anteriors ens permeten observar certes diferències en la 
composició dels conjunts lítics dels nivells estudiats. Seguidament n’assenyalarem les 
més importants, ja que a l’hora d’interpretar els resultats funcionals poden ser 
significatives. 

En primer lloc, quant a matèria primera, s’observa un comportament molt 
similar en tota la seqüència (gràfica 8.2). En el còmput global, domina el sílex neogen 
(64,6%), seguit per la quarsita (17,5%), el gres (7,5%), el sílex cretaci (6,7%), la 
calcària (2,1%) i el quars (1,4%). El 0,1% restant correspon a un objecte d’esquist. La 
variació més significativa respecte a aquests valors està directament relacionada amb 
el pes de la quarsita i el gres en determinats nivells, i s’explica bàsicament per la 
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representació diferencial de bases naturals que tenen. Aquest fenomen s’observa molt 
clarament al nivell TN5, que, per altra banda, té el percentatge més alt de sílex cretaci.  
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Gràfica 8.2. TN. Distribució de matèries primeres per nivells. 

Per valorar la distribució dels objectes per categories estructurals (gràfica 8.3), 
hem de tenir en compte l’important impacte dels indeterminables. La representació 
diferencial d’aquest grup està directament relacionada amb les condicions concretes 
del sediment de cada nivell; a TN5 i TN6 es presentava molt concrecionat, cosa que 
dificultava la recuperació de determinats objectes (especialment els de sílex neogen de 
menors dimensions), mentre que a TN2 el sediment fi i no endurit la facilitava. A 
banda, però, s’observen clarament les similituds entre TN7 i TN2, que, quant a 
presència de bases naturals i BN1G de configuració, es diferencien dels dos nivells de 
GIIb. És important destacar que a TN5 i a TN6 tenim els valors més baixos de Bn de 
tota la seqüència (i en aquest darrer nivell n’hi ha algunes de les de calcària que 
podrien no ser d’aportació antròpica). 
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Gràfica 8.3. TN. Distribució de categories estructurals per nivells. 
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L’observació de la distribució per formats (gràfica 8.4) es veu relativament 
limitada pel problema dels objectes no recuperats, o recuperats parcialment (que hem 
inclòs en la categoria mètrica d’indet.). No obstant, la majoria han de correspondre al 
grup de dimensions més reduïdes. Tot i així, s’aprecien diferències entre GII i GIII. A 
la unitat inferior, hi ha un predomini del format micro, mentre a la superior estan més 
representats els formats petit i mitjà. Els grans instruments són força marginals en tota 
la seqüència (amb una mitjana d’un 3,3%), i només tenen un pes significatiu (6,5%) a 
la unitat GIIa (on bàsicament són bases naturals i objectes configurats en quarsita). 
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Gràfica 8.4: TN. Distribució dels objectes per formats. 

 
A partir de les dades presentades a les taules 8.2 a 8.11 i a les gràfiques 8.2 a 

8.4, podem plantejar que a la seqüència de TN es dóna una representació diferencial 
de les cadenes operatives lítiques en funció de la matèria primera.  

En el sílex neogen es documenta la talla in situ, a partir de BN d’explotació i 
d’un alt percentatge de BP i fragments de format micro. Fins i tot, alguns dels 
nombrosos objectes configurats, predominantment de format petit i mitjà, podrien 
haver estat retocats a l’interior de la cavitat. En aquesta matèria primera, hi ha 
remuntatges als dos nivells inferiors: TN2 (R1: 2 BP; R4: 2 frags.) i TN5 (R5: 
BN2GC + BP).  

En el cas del cretaci, tot i la menor representació, s’observa també una 
explotació a l’interior (menys a TN8). Hi ha una aparent sobrerepresentació de nuclis 
respecte a productes, que, no obstant, s’explica per les reduïdes dimensions dels 
nòduls originaris d’aquesta matèria primera. Un remuntatge múltiple del nivell TN2 
(R3: BN1GE + BN2GC + 3 BP2G), ens documenta la producció d’una BP i la seva 
posterior configuració per retoc a l’interior de la cavitat. Fins i tot en els casos en què 
no disposem de remuntatges, com a TN5, tant l’aspecte de la matèria primera com la 
distribució dels efectius per categories i formats ens permeten plantejar la introducció 
i explotació d’un nombre molt reduït de nòduls de sílex cretaci. 
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En els altres materials s’observa un comportament molt diferent al del sílex. La 
quarsita no compta amb matrius d’explotació (llevat d’una a TN6), i presenta un gran 
nombre de bases naturals. La resta d’elements són BP i productes configurats, que per 
les seves proporcions i formats reflecteixen una talla al·lòctona. Tot i així, a TN6 
disposem d’un remuntatge que posa en evidència una seqüència completa de 
configuració final (R6: BN2GC + 5 BP2G). Els altres dos remuntatges en quarsita són 
entre dues bases naturals fracturades, i corresponen als nivells TN2 i TN7 (R1 i R7 
respectivament). 

El gres està gestionat de forma similar, però amb un impacte molt menor. 
L’únic remuntatge identificat en aquesta matèria documenta la configuració d’un 
instrument de format mitjà al nivell TN7 (R8: BN1GC + BP). Les altres matèries 
primeres, finalment, tenen una presència purament testimonial, i molt probablement 
són producte d’introduccions esporàdiques d’instruments elaborats a l’exterior. 

 
 

3. L’ANÀLISI FUNCIONAL 

3.1. La mostra estudiada 

A Galería, i a Atapuerca en general, el principal problema que presenta el 
registre lític de cara a la seva anàlisi microscòpica és el seu estat de conservació. El 
sílex neogen ha sofert un procés d’alteració diagenètica (desilicificació i migració de 
sals) que molt sovint ha reduït l’interior dels objectes pràcticament a pols, n’ha 
facilitat la fracturació i ha provocat una conservació desigual de les superfícies 
(Gabarró et al., 1999). A més, la utilització de consolidant de forma gairebé 
sistemàtica sobre aquest tipus de roca, ha plantejat problemes addicionals de neteja. 
En el sílex de varietat cretàcica, en canvi, l’alteració afecta de manera molt menys 
important.  

La quarsita i el quars rarament presenten problemes de conservació. El gres, 
per contra, ha sofert una pèrdua de cohesió del gra que s’ha traduït, almenys a nivell 
microscòpic, en una erosió general de les superfícies, la qual cosa dificulta 
enormement la identificació de deformacions d’ús. 

El criteri bàsic de selecció de la mostra, doncs, ha estat l’estat de conservació 
dels objectes. Inicialment, s’inclogueren instruments de totes les matèries primeres per 
tal d’estimar la viabilitat de l’estudi microscòpic en cadascuna d’elles. En vista als 
resultats, que confirmaren els problemes del sílex neogen i del gres, s’optà per 
desestimar els efectius que presentaven una alteració macroscòpica generalitzada. A 
banda, s’exclogueren les bases naturals (ja que no disposem d’una experimentació 
específica), els objectes amb talls únicament corticals, els fragments completament 
irregulars i les peces inferiors a 15 mm d’eix major. 
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A la gràfica 8.5 es mostra la distribució mètrica per llargada i amplada del 
conjunt lític de TN, tot especificant si les peces han estat o no analitzades. Per tal de 
simplificar la seva lectura, hem exclòs els indeterminats i els fragments, i hem 
contemplat únicament dos grans grups de matèries primeres: el sílex (neogen i cretaci) 
i la resta de materials (quarsita, quars, gres, calcària i esquist). Quant a les categories 
estructurals, hem realitzat també agrupacions: Bnat. (Bn-a, b i c), BNExp. (BN1GE i 
BN2GE), BNConf. (BN1GC i BN2GC) i BP. Tal i com es pot observar en la 
distribució de punts, s’han analitzat objectes des dels 15 als 160 mm de llargada 
màxima.  
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Gràfica 8.5. Distribució per llargada i amplada de la indústria lítica de TN. En vermell s’indica el sílex 
(neogen i cretaci), i en blau la resta de materials. S’utilitzen tons forts per als objectes analitzats, i 
fluixos per als no analitzats. No es representen els fragments ni els objectes indeterminats. 

La mostra analitzada microscòpicament representa el 10,53% del registre lític 
documentat a la sèrie de TN (i el 13,47% del recuperat i conservat). Per matèries 
primeres, en conjunt, s’ha inclòs el 42,3% dels objectes de sílex cretaci, el 20,7% dels 
de quarsita, el 18,2% dels de quars, el 5,4% dels de sílex neogen i el 3,4% dels de 
gres. A la gràfica 8.6 presentem la distribució per formats de la mostra analitzada en el 



Galería-TN 464 

conjunt de TN. Tal i com es pot observar, el format petit és el que presenta tant valors 
absoluts (45) com relatius (27,6%) més alts. Dels grups de format micro i mitjà s’han 
seleccionat el mateix nombre de peces (15), tot i que, en valors percentuals, és més alt 
el segon (4,7% i 13,3% respectivament). Finalment, el grup de majors dimensions 
compta només amb 6 instruments estudiats, que representen gairebé la quarta part del 
total.  
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Gràfica 8.6. Mostra analitzada de TN. Valors totals i proporció 
d’objectes analitzats per formats. 
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Gràfica 8.7. TN. Categories estructurals analitzades en relació a les 
existents en cada format. 

A la mostra seleccionada s’observa una representació diferencial de les 
categories estructurals. La majoria d’objectes analitzats són BN2GC (42) i BP (35), 
mentre que les BN1GC (2), les BN1GE (1) i les BN2GE (1) són molt poc presents. En 
valors relatius al nombre total d’objectes per categoria (gràfica 8.7), el predomini de 
les BN2GC és igualment evident, tant en conjunt com per formats. El de les BP, en 
canvi, varia segons el grup mètric: s’han estudiat més del 65% de les de format gran, 
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gairebé el 30% de les de mitjà, un 20% de les de petit, i tan sols un 7% de les de 
format micro. Les BN1GC presenten percentatges d’anàlisi baixos perquè s’han 
exclòs molts objectes alterats (gres) o únicament amb talls amb un pla cortical 
(quarsita). S’ha inclòs també un percentatge significatiu de matrius d’explotació (totes 
les que oferien una bona conservació i talls d’angle inferior a 90°). 

La taula 8.12, finalment, mostra detalladament la distribució dels objectes 
seleccionats per a l’anàlisi funcional per nivells, matèries primeres, categories 
estructurals i formats. Tots els nivells, a excepció de TN6, presenten percentatges molt 
similars d’objectes analitzats: TN2: 12,5; TN5: 11,2; TN6: 3,3; TN7: 12,4; i TN8: 
13,9. Pel que fa a la representació de matèries primeres, gairebé tots s’ajusten als 
percentatges globals presentats anteriorment, tot i que es donen certes variacions, 
derivades de la menor representació de determinats tipus de roca o de categoria 
estructural (sobretot Bn de quarsita) en algun dels conjunts. 

Nivell M.P. Categoria Micro % Petit % Mitjà % Gran % Total %(1) %m.p(2) 

BN1GC - - - - 1 100 - - 1 100 
BP 1 2,33 1 7,14 1 33,33 1 100 4 6,15 SN 
BN2GC 2 28,57 3 50 1 33,33 - - 6 35,29 

7,69 

BN1GE - - 1 25 - - - - 1 25 
BP - - 1 100 - - - - 1 14,29 SC 
BN2GC - - 3 75 - - - - 3 75 

31,25 

BN1GC - - - - - - 1 25 1 20 
BP 1 14,29 2 20 - - - - 3 17,65 QTA 
BN2GC - - 7 100 2 100 1 100 10 100 

20 

TN2 
(31) 

QS BN2GC 1 100 - - - - - - 1 100 100 
BP 2 9,09 2 20 - - - - 4 11,76 SN BN2GC - - 2 25 2 33,33 - - 4 23,53 5,8 

BP 6 60 3 100 - - - - 9 69,23 SC BN2GC 1 100 2 100 - - - - 3 100 60 

BP - - 1 33,33 - - 1 100 2 40 

TN5 
(25) 

QTA BN2GC - - 1 100 - - 2 100 3 100 45,45 

SN BP - - 1 25 1 16,67 - - 2 6,06 1,55 
SC BN2GC - - 2 100 - - - - 2 100 20 
QTA BN2GC - - - - 1 100 - - 1 100 4,76 

TN6 
(6) 

QS BP - - 1 100 - - - - 1 50 33,33 
BN2GE - - 1 50 - - - - 1 33,33 
BP - - 2 15,38 1 50 - - 3 12 SN 
BN2GC - - 2 40 - - - - 2 25 

9,23 

SC BN2GC 1 100 1 100 - - - - 2 100 40 
QTA BP - - 2 100 3 100 - - 5 83,33 21,74 

TN7 
(14) 

GR BP - - - - 1 50 - - 1 11,11 7,14 
SC BN2GC - - 1 100 - - - - 1 100 100 
QTA BN2GC - - 2 100 1 100 - - 3 100 10 TN8 

(5) GR BN2GC - - 1 100 - - - - 1 100 25 
TOTAL(3)   15 4,73 45 27,61 15 13,27 6 24 81 10,53(4) 

Taula 8.12. TN. Mostra analitzada, per nivells, matèries primeres, categories estructurals i formats. 
Percentatges relatius al nombre de peces analitzades respecte als efectius existents segons nivell, 
categoria i format, excepte: (1) relatius al nombre de peces analitzades per categoria dins de cada nivell 
i matèria primera; (2) relatius al nombre d’objectes de cada matèria primera i nivell; (3) relatius al 
nombre total d’efectius per format; i (4) relatius al nombre total d’efectius del conjunt de TN (hi 
contem els 151 de format indet.). 



Galería-TN 466 

3.2. L’observació 

L’anàlisi microscòpica del material de Galería es portà a terme en la seva 
totalitat amb l’aparell del Servei de Recursos Científics de la Universitat Rovira i 
Virgili. Majoritàriament, l’estudi es realitzà directament sobre les mostres originals. 
Només es recorregué a la tècnica del replicat en els casos en què les dimensions dels 
objectes ho impedien. En total, es van estudiar directament 69 objectes, i els 12 
restants es van analitzar a través de rèpliques de poliuretà (se’n realitzaren també 
d’alguns dels analitzats directament, per tal de controlar la seva qualitat). 

Els procediments de neteja utilitzats són els descrits en l’apartat de 
metodologia, però cal recordar aquí que aquest aspecte es veu limitat per l’estat de 
conservació del material. La gran majoria d’objectes de sílex neogen, degut a les 
alteracions que el caracteritzen, reben un tractament amb un producte consolidant 
(Paraloid B-72). Aquest material crea una pel·lícula que, a banda d’atrapar sediment, 
impedeix una correcta lectura del microrelleu de la roca (fig. 8.20.f). Per tant, s’ha 
d’eliminar, procés que s’aconsegueix relativament bé amb acetona. No obstant, hem 
pogut comprovar que el procediment de neteja aplicat posteriorment, un cop la mostra 
està desprotegida, provoca una pèrdua microscòpicament important del registre a la 
seva superfície. Per tant, en molts casos, s’han desestimat objectes, bàsicament de 
sílex però també de gres, pel fet de no ser susceptibles de la neteja necessària per a 
una correcta observació. 

La pràctica totalitat del material del nivell TN2 que s’inclou en aquest treball 
havia estat ja estudiat en un d’anterior (Ollé, 1996), i només en alguns dels objectes 
s’ha realitzat una segona observació. No obstant, la interpretació dels resultats ha 
variat sensiblement, degut a una major comprensió dels processos de deformació i a la 
disponibilitat d’una base experimental molt més àmplia. 

 

3.3. Els resultats 

A diferència dels altres conjunts estudiats, l’anàlisi portada a terme a TN ha 
proporcionat uns resultats molt fragmentaris, derivats directament de l’estat de 
conservació del material. Aquest, a banda de condicionar la mostra, ha provocat un alt 
grau d’indeterminació dels atributs les traces observades, en base als quals 
identifiquem les accions portades a terme. Descrivim a continuació els resultats 
obtinguts prenent conjuntament tots els nivells estudiats, i deixem per a més endavant 
la valoració diacrònica dels mateixos. 

Dels 81 objectes analitzats, 30 (37%) presenten deformacions d’ús, 6 (7,4%) 
s’inclouen en el grup d’indeterminats, 16 (19,8%) conserven les seves superfícies 
fresques i, finalment, 29 (35,8%) presenten deformacions diverses no atribuïbles a l’ús 
(taula 8.13).  
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Els objectes configurats mostren uns percentatges d’utilització més alts que les 
BP, i, en valors absoluts, tenen un especial pes en el grup de format petit. Els objectes 
amb deformacions no relacionades amb la seva utilització són molt abundants als 
nivells de TN, fenomen que s’explica, en la majoria dels casos, per la pèrdua de 
cohesió del gra i l’alteració en general de les superfícies. Entre els objectes que no 
presenten cap tipus de deformació, predominantment de format micro i petit, hi ha BP 
i BN2GC, amb valors més alts per a la primera categoria esmentada. 

 
Format i categ. 
estructural 

Util. %  Indet. %  Sense defs. 
d’ús 

%  Fresca %  Total 

BP 3 30 - - 2 20 5 50 10 Micro 
BN2GC - - 2 40 3 60 - - 5 
BN1GE - - - - 1 100 - - 1 
BP 4 25 2 12,5 5 31,3 5 31,3 16 

Petit 

BN2GC 15 53,6 - - 9 32,1 4 14,3 28 
BN1GC 1 100 - - - - - - 1 
BP 2 28,6 2 28,6 3 42,9 - - 7 

Mitjà 

BN2GC 3 42,9 - - 3 42,9 1 14,3 7 
BN1GC - - - - 1 100 - - 1 
BP - - - - 1 50 1 50 2 

Gran 

BN2GC 2 66,7 - - 1 33,3 - - 3 
TOTAL 30 37 6 7,4 29 35,8 16 19,8 81 

Taula 13. Nombre de peces utilitzades en el conjunt de TN, amb deformacions 
indeterminades, sense deformacions d’ús i fresques, per formats i categories 
estructurals. Percentatges relatius a la mostra analitzada en cada grup. 

 

3.3.1. Les deformacions d’ús 

Als nivells de TN hi ha molt pocs objectes amb més d’una unitat utilitzada. 
Dels 30 que presenten deformacions d’ús, només 3 ho fan en dos talls, i un de sol en 
tres. Així doncs, comptem amb un total de 35 talls clarament funcionalitzats, als quals 
n’hem d’afegir 6 que mostren unes deformacions indeterminades. Aquests resultats es 
presenten detalladament a la taula 8.14, després de la qual passem a la descripció dels 
tipus d’unitats utilitzades, de les accions identificades i, finalment, de les formes d’ús 
dels objectes en funció dels models establerts. 



Referència i característiques generals Tall actiu Interpretació funcional 
Any Nivell Quad. Núm. Material Categ. Format Model Posició α del.H del.S cfg Mov. Sentit α treball Mat.gen. Mat.esp. Acció I. 
95 TN2 F28 12 Quarsita BN2GC petit 1a distal a    cx rt cfg trans endarrere? alt BAT pell? gratar u
94                TN2 G22 03 Quarsita BN2GC mitjà 2c l-dret sa cx inc cfg long indet mitjà? BAT carn-pell tallar u

l-esq       s cx inc ncfg long? indet indet BAT? carn-pell? tallar? u93               TN2 G25 02 Quarsita BP petit 2d l-dret sa cx inc ncfg long? indet indet BAT? carn-pell? tallar? u
93           TN2 E26 01 Síl. Neo BN2GC micro 2d l-esq s rt-dent rt ncfg indet indet indet indet indet indet i 
94 TN2 F26             01 Síl. Neo BP mitjà 2d l-dret sa cx rt ncfg long? indet indet BAT? indet indet i
93              TN2 H23 02 Quarsita BN2GC petit 3b dist-esq s cx inc cfg long? indet indet BAT? carn-pell? tallar? u
93               TN2 G24 05 Síl. Neo BN2GC micro 3a dist-esq sa cx inc cfg indet indet indet indet indet indet i
94            TN2 F26 04 Quarsita BN2GC petit 4b l-dret a cx rt ncfg long? indet alt? BAT? carn-pell? tallar? u
93                TN2 G26 01 Síl. Cre BP petit 4b prox. a sin rt ncfg long? indet alt? BAT? carn-pell? tallar? u

prox.         sa cx-dent rt cfg long unidir alt BAT carn-pell tallar u
l-esq       s cc rt ncfg indet indet indet BAT? carn-pell? indet u95      

       
TN2 G24 01 Síl. Neo BN2GC petit 4b

dist s sin rt ncfg long? indet alt? BAT? carn-pell? tallar? u
93 TN2 G23 01 Síl. Neo BN1GC mitjà 4c dist s cx inc cfg trans? indet alt? BAT? carn-pell? tallar colpeig? u 
93               TN2 F24 02 Quarsita BN2GC petit 5a l-dret s cx inc ncfg long? indet alt? BAT? carn-pell? tallar? u
94              TN2 E24 01 Síl. Cre BN2GC petit 5a l-dret s cx-dent inc cfg oblic? indet baix VEG? fusta? gratar? u
94           TN2 F22 03 Quarsita BN2GC gran 5b dist s cc rt ncfg trans endavant alt indet indet tallar colpeig u
93               TN2 E27 02 Síl. Cre BN2GC petit 5b l-dret a cx rt cfg trans endavant? baix BAT pell? gratar u
92              TN5 F26 09 Quarsita BN2GC petit 1a dist. sa cx rt cfg trans? indet indet BAT? carn-pell? indet u
92             TN5 F26 02 Síl. Neo BN2GC mitjà 1a prox. s cx rt cfg long indet alt BAT carn-pell tallar u
92 TN5 F26             40 Síl. Neo BP micro 2c l-esq s cx rt ncfg long indet alt? BAT carn-pell tallar? u
93          TN5 F26 37 Síl. Cre BN2GC petit 2d l-dret a cx inc ncfg-cfg oblic? indet mitjà? BAT carn-pell tallar? u 
92              TN5 F26 37 Síl. Neo BN2GC petit 2d l-dret a cc rt cfg trans? indet alt? BAT? pell? gratar? u
92                 TN5 H23 02 Síl. Cre BP petit 4a prox. sa 1a inc ncfg indet indet indet BAT? indet indet i
93                 TN5 G27 01 Quarsita BP petit 5a l-dret s rt rt ncfg long unidir alt VEG fusta tallar u
92 TN5 F25             19 Síl. Cre BP micro 5a l-dret s 1a inc ncfg long indet alt BAT carn-pell tallar u
93 TN5 G25 30 Quarsita BN2GC gran 5b distal/l-dret sa cx-dent sin cfg long? indet indet    BAT? carn-pell? tallar? u
92              TN5 F25 14 Síl. Cre BP micro 5b l-dret sa rt inc ncfg long? indet alt? BAT? carn-pell? tallar? u
92 TN5 G26 69             Síl. Cre BP petit 5c l-esq s cx sin ncfg long indet alt BAT carn-pell tallar u



 

Referència i característiques generals Tall actiu Interpretació funcional 
Any Nivell Quad. Núm. Material Categ. Format Model Posició α del.H del.S cfg Mov. Sentit α treball Mat.gen. Mat.esp. Acció I. 
92 TN6 E28 01 Síl. Cre BN2GC petit 4b T-prox-esq sa/a rect isos cfg-ncfg trans endavant?   baix VEG fusta rebaixar u

prox. s      cx rt cfg long indet alt? BAT carn-pell tallar u91                 TN6 F27 54 Síl. Cre BN2GC petit 4b l-dret a cc rt cfg oblic? indet alt? BAT carn-pell gratar? u
92 TN6 H23 01            Síl. Neo BP mitjà 4b dist s cx rt ncfg trans endavant? mitjà? BAT pell gratar? u
95 TN7 H25 01             Quarsita BP mitjà 2b l-esq s cx rt ncfg indet indet indet indet indet indet i
90 TN7 F26               14 Quarsita BP mitjà 4b l-esq s cx rt ncfg long indet alt VEG fusta tallar u
90                 TN7 F25 25 Quarsita BP petit 5c l-dret s rt inc ncfg long? indet indet BAT? indet indet i

dist      sa cx-dent irt cfg trans? indet indet BAT? pell? gratar? u90               TN7 E25 09 Síl. Cre BN2GC petit 5d l-dret sa cx-dent inc cfg indet indet indet VEG? fusta? indet u
88             TN8 F27 01 Quarsita BN2GC petit 1a prox. sa sin inc cfg trans? indet alt? BAT pell? gratar? u
88               TN8 G26 01 Síl. Cre BN2GC petit 2c l-esq sa rt rt cfg trans endarrere? alt? BAT pell? gratar? u
88 TN8 F27 03 Quarsita BN2GC mitjà 4b l-dret sa cc sin cfg trans? indet indet BAT? carn-pell? indet u 

Taula 8.14.  (pàg. 468-469) Taula general dels resultats funcionals de Galería-TN (objectes amb deformacions d’ús i d’indeterminades). 
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3.3.1.1. Les unitats morfopotencials utilitzades 

Menys en una ocasió, totes les unitats morfopotencials utilitzades són diedres. 
Gairebé la meitat d’aquestes unitats són d’angle simple (47,1%), mentre que la resta 
de deformacions d’ús es reparteixen en talls d’angle semiabrupte (32,4%) i abrupte 
(20,6%). No s’han identificat unitats d’angle pla o semiplà utilitzades. La gràfica 8.8 
mostra clarament la complementarietat existent entre unitats configurades i no 
configurades pel que fa al seu angle: a l’igual que en altres conjunts, les d’angle major 
són predominantment configurades, mentre que les unitats no retocades són 
majoritàriament d’angle menor. 

La utilització clarament preferencial d’un tríedre tan sols s’ha documentat en 
un cas. Es tracta d’una BN2GC de sílex cretaci, que presenta deformacions d’ús 
concentrades en el pla lateral abrupte d’un tríedre sagitalment semiabrupte. 
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Gràfica 8.8. TN. Atributs dels diedres utilitzats: angle 
i configuració. 
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Gràfica 8.9. TN. Atributs dels diedres 
utilitzats: delineació horitzontal. 

Gràfica 8.10. TN. Atributs dels diedres utilitzats: 
delineació sagital. 
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Exactament la meitat dels diedres utilitzats tenen una delineació horitzontal 
convexa, a la qual segueixen per igual la convexa–denticulada i la còncava (14,7%), la 
recta i la sinuosa (amb un 8,8% cadascuna) i, finalment, la uniangular (2,9%). L’única 
diferència significativa que s’observa en considerar per separat els talls no configurats 
i els que sí que ho estan, és que aquests darrers inclouen tots els casos de delineació 
denticulada (gràfica 8.9).  

Sagitalment, les delineacions presenten proporcions molt similars a les 
observades en els altres conjunts, amb un 55,9% de rectes, un 35,3% d’incurvades i un 
8,8% de sinuoses. A nivell de configuració, no s’observen diferències (gràfica 8.10). 

 

3.3.1.2. Les accions realitzades: matèries treballades i cinemàtica 

Entre les accions identificades a partir de les deformacions d’ús, hi ha un clar 
predomini de les realitzades sobre matèries toves d’origen animal. Aquestes, han estat 
identificades amb seguretat en un total de 14 talls actius (localitzats en 13 objectes). El 
mateix tipus de matèria treballada ha estat identificat, amb un grau de fiabilitat menor, 
en un total de 15 unitats orfopotencials (incloses en 13 instruments). Les matèries 
vegetals tenen una representació molt inferior, i han estat identificades amb seguretat 
en 3 talls i, amb menor certesa, en 2 més (un dels quals pertany a un objecte amb una 
altra unitat utilitzada, sobre carn-pell). 

A banda, comptem amb un objecte en el qual hem pogut reconstruir l’acció 
portada a terme, però no la matèria treballada. 

A la sèrie de TN, el nombre d’objectes amb deformacions indeterminades és 
relativament baix, ja que, en molts casos, les traces poc desenvolupades que en altres 
conjunts consideraríem indeterminades han quedat emmascarades pels efectes de 
l’alteració de certs materials, ja esmentada anteriorment. De les sis unitats que hem 
inclòs en aquesta categoria, la meitat presenten alguna característica que les relaciona 
amb les accions sobre matèries animals toves, però la seva ambigüitat ens ha portat 
finalment a no incloure-les en el grup d’objectes utilitzats. 

 Els resultats de l’anàlisi funcional que hem presentat per a cada objecte en la 
taula 8.14 es veuen resumits en la número 8.15. En aquesta, tal i com hem fet per als 
altres conjunts, hem organitzat la informació en funció de la matèria treballada i de la 
cinemàtica inferida. Els còmputs que presentem d’ara en endavant els fem en base al 
nombre d’unitats morfopotencials i no al d’objectes. La incidència d’objectes amb 
més d’un tall actiu, molt baixa a TN, la valorarem posteriorment. 
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Mat. general Mat. específica Moviment Acció Angle Sentit 
unidir 1 alt 4 indet 3 

alt? 1 indet 1 tallar 6 

mitjà? 1 indet 1 
long 7 

tallar? 1 alt? 1 indet 1 
tallar? 1 mitjà? 1 indet 1 

carn-pell 9 

oblic? 2 gratar? 1 alt? 1 indet 1 
pell 1 trans 1 gratar? 1 mitjà? 1 endavant? 1 

alt 1 endarrere? 1 gratar 2 baix 1 endavant? 1 trans 3 
gratar? 1 alt? 1 endarrere? 1 

BAT 14 

pell? 4 

trans? 1 gratar? 1 alt? 1 indet 1 
alt? 5 indet 5 long? 9 tallar? 9 indet 4 indet 4 

tallar colp.? 1 alt? 1 indet 1 trans? 3 indet 2 indet 2 indet 2 
carn-pell? 13 

indet 1 indet 1 indet 1 indet 1 
alt? 1 indet 1 

BAT? 15 

pell? 2 trans? 2 gratar? 2 indet 1 indet 1 
unidir 1 long 2 tallar 2 alt 2 indet 1 VEG 3 fusta 3 

trans 1 rebaixar 1 baix 1 endavant? 1 
oblic? 1 gratar? 1 baix 1 indet 1 VEG? 2 fusta? 2 indet 1 indet 1 indet 1 indet 1 

No ident. 1 indet 1 trans 1 colpejar 1 alt 1 endavant 1 
long? 2 indet 2 indet 2 indet 2 BAT? 3 indet 1 indet 1 indet 1 indet 1 INDET 6 

indet 3 indet 3 indet 3 indet 3 indet 3 

Taula 8.15. Resum dels resultats funcionals de la sèrie de TN per matèria treballada 
(general i específica), tipus de moviment, angle de treball i sentit. S’indica el nombre 
d’unitats morfopotencials que presenten cada tipus de deformació. 

 

A. Biomassa animal tova 

Una part molt important de les 14 unitats del conjunt de TN en què s’han 
identificat més clarament accions sobre matèries animals toves, mostren deformacions 
incloses en el grup genèric de carn-pell. Dels 9 casos que hem inclòs en aquest grup, 
en 7 s’ha observat un moviment longitudinal, d’angle predominantment alt, propi 
d’accions de tallar. La possibilitat que el moviment hagi estat oblic s’ha contemplat en 
les altres dues ocasions, en les quals les accions inferides han estat les de tallar amb 
angle alt o gratar amb angle mitjà. El sentit del moviment en les accions sobre carn-
pell només s’ha pogut identificar en una de les longitudinals (fig. 8.6). 

Aquest tipus d’accions han estat identificades bàsicament en objectes de sílex 
cretaci, encara que també n’hi ha de sílex neogen i de quarsita. Les deformacions que 
presenten tenen les característiques que hem definit en els objectes experimentals 
utilitzats en tasques de carnisseria, tot i que, en aquest cas, les figures de fregament, 
especialment les estries fines de fons llis, són menys evidents que en els altres 
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conjunts estudiats (fenomen estretament lligat als problemes de conservació derivats 
de la menor cohesió del gra del sílex en aquest jaciment) (fig. 8.12 i 8.13).  

El tipus concret de matèria animal tova només s’ha identificat amb seguretat en 
una ocasió, en un objecte de sílex neogen, que presenta deformacions producte d’una 
acció transversal sobre pell, probablement de gratar endavant amb un angle mitjà (fig. 
8.9.d). Els altres 4 casos en què es planteja un ús sobre pell es dóna també un 
moviment transversal i es relaciona amb accions de gratar. En la unitat funcionalitzada 
amb un angle de treball baix, el sentit del moviment ha estat probablement endavant, 
mentre que en dues de les tres que presenten característiques d’un angle de treball alt, 
el sentit sembla haver estat endarrere (fig. 8.9.a,b,c,e). 

Totes les unitats morfopotencials que hem relacionat amb accions de gratar 
pell presenten una disposició de les deformacions clarament perpendicular al tall, un 
evident predomini dels fenòmens d’abrasió i les característiques zones llises en els 
punts de màxim esforç, on també s’aprecien bandes de compressió i descamacions 
(fig. 8.16 i 8.17). 

Les 15 unitats en què el treball sobre matèries animals toves s’ha identificat 
amb una fiabilitat més limitada mostren unes característiques, quant a cinemàtica dels 
instruments, molt similars a les descrites anteriorment. Totes menys dues s’inclouen 
en el grup genèric de carn-pell, en el qual predominen les accions de tallar amb 
moviments longitudinals d’angle alt i sentit indeterminat (fig. 8.7. i fig. 8.8). Hi ha 
presència també d’accions transversals, entre les que en destaca una d’angle alt que, 
per la distribució de les deformacions i el nombre, morfologia i disposició dels 
escantells, hem relacionat amb una acció de tallar colpejant (fig. 8.7.b i fig. 8.14.a i b). 
En els dos casos en què hem identificat una probable intervenció sobre pell, l’acció 
proposada ha estat la de gratar, amb un moviment transversal (fig. 8.9.f i fig.8.10.e). 

Molts dels objectes en què hem identificat la intervenció sobre matèria animal 
tova amb un grau de certesa menor són de quarsita, roca que, tal i com hem exposat al 
capítol 4, presenta clares limitacions a la fiabilitat de les interpretacions (fig. 8.14 i fig. 
8.15). 

 

B. Matèries vegetals 

Les deformacions pròpies del treball sobre matèries vegetals tenen un pes molt 
menor al de les animals. Tot i així, en el conjunt de TN han estat identificades amb 
diferents graus de fiabilitat en un significatiu 14,3% de les unitats utilitzades. En 3 
dels 5 casos, la matèria concreta treballada ha estat la fusta. Les accions portades a 
terme han estat en dues ocasions de tallar amb un moviment longitudinal d’angle alt, i 
en l’altra de rebaixar, amb un moviment transversal d’angle baix (fig. 8.10.a, c i d). 
Les altres dues unitats que s’han relacionat amb accions sobre vegetal presenten unes 
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deformacions menys desenvolupades, per la qual cosa s’ha plantejat el treball de la 
fusta només amb grau de probabilitat (fig. 8.10.b i e). 

Els dos objectes utilitzats per tallar fusta són BP de quarsita, i mostren 
clarament el tipus d’alteració del tall actiu obtingut experimentalment amb aquest 
tipus d’acció, especialment l’abrasió del tall i les abundants figures de fregament 
formades per línies de forats (fig. 8.18). 

Els altres instruments relacionats amb la intervenció sobre vegetals són 
BN2GC de sílex cretaci, i presenten unes deformacions amb superfícies molt llises, 
especialment a la vora i a les parts més altes del microrelleu, voluminoses i sense 
figures de fregament (fig. 8.19). 

 

C. Matèries no identificades 

Hi ha un únic objecte clarament utilitzat en el qual no s’ha pogut inferir la 
matèria treballada. Es tracta d’un gran instrument configurat en quarsita (fenedor, fig. 
8.11.a), que presenta al seu tall transversal distal deformacions i fractures que 
indiquen clarament una acció transversal de colpejar, perpendicularment (fig. 8.20.a i 
b). La matèria intervinguda podria ser dura, però també cal tenir en compte la 
possibilitat que sigui una matèria tova sobre un suport dur. 

 

D. Indeterminades 

El 17,1% de les unitats amb deformacions del conjunt de TN s’han considerat 
indeterminades, és a dir, no clarament utilitzades. Dels 6 casos amb què compta aquest 
grup, la meitat podrien en principi relacionar-se amb accions sobre biomassa animal 
tova, però la coincidència dels trets observats amb els propis de fenòmens diferents a 
la utilització ens ha fet desestimar-les (fig. 8.20.c, d i e). 

A nivell de matèries primeres, aquesta indeterminació afecta tant al sílex 
neogen (3 casos), com a la quarsita (2) i al sílex cretaci (1). 
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Figura 8.6. Galería-TN. Instruments utilitzats en accions de tallar carn-pell. A: ATA94 TN2B G23,1 
(qta); B: ATA91 TN6 F27, 54 (sc); C: ATA95 TN2B G24, 1 (sn); D: ATA92 TN5 G26, 69 (sc); E: 
ATA92 TN5 F26, 2 (sn); F: ATA92 TN5 F25, 19 (sc); G: ATA92, TN5 F26, 40 (sn); H: ATA93 TN5 
F26, 37 (sc).  
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Figura 8.7. Galería-TN. Instruments relacionats amb accions de tallar carn-pell. A: ATA93 TN2B 
F24,2 (qta); B: ATA93 TN2B G23, 1 (sn); C: ATA93 TN2B G25, 2 (qta); D: ATA93 TN2B G26, 1 
(sc).  
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Figura 8.8. Galería-TN. Instruments relacionats amb accions de tallar carn-pell. A: ATA94 TN2B 
F26,4 (qta); B: ATA92 TN5 F26, 9 (qta); C: ATA93 TN2B H23, 2 (qta); D: ATA92 TN5 F25, 14 
(sc); E: ATA93 TN5 G25, 30 (qta).  
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Figura 8.9. Galería-TN. Instruments relacionats amb accions de gratar pell. A: ATA93 TN2 E27,2 
(sc); B: ATA88 TN8 F27, 1 (qta); C: ATA95 TN2B F28, 12 (qta); D: ATA92 TN6 H23, 1 (sn); E: 
ATA88 TN8 G26, 2 (sc); F: ATA92 TN5 F26, 37 (sn). 
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Figura 8.10. Galería-TN. Instruments utilitzats sobre matèries vegetals (fusta): tallar (A i C), rebaixar 
(D), gratar (B) i moviment indeterminat (combinat amb una possible acció de gratar pell, E). A: 
ATA93 TN5 G27,1 (qta); B: ATA94 TN2B E24, 1 (sc); C: ATA90 TN7 F26, 14 (qta); D: ATA92 
TN6 E28, 1 (sc); E: ATA90 TN7 E25, 9 (sc). 
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Figura 8.11. Galería-TN. Objecte utilitzat transversalment sobre una matèria no identificada (A), 
instruments amb deformacions indeterminades (B i C) i sense deformacions d’ús (D). A: ATA94 
TN2B F22,3 (qta); B: ATA94 TN2B F26, 1 (sn); C: ATA90 TN7 F25, 25 (qta); D: ATA94 TN2B 
G22, 5 (qta). 
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A. ATA94, TN2A, G23, 3  (v. fig. 8.6.a) B. ATA95, TN2, G24, 1 (v. fig. 8.6.c) 

 

 
C. ATA95, TN2, G24, 1 (v. fig. 8.6.c) D. ATA92, TN5, F26, 2 (v. fig. 8.6.e) 

  
E. ATA92, TN5, F25, 19 (v. fig. 8.6.f) F. ATA92, TN5, F25, 19 (v. fig. 8.6.f) 
Figura 8.12. Galería-TN. Deformacions produïdes per accions de tallar carn-pell. 
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A. ATA91, TN6, F27, 54  (v. fig. 8.6.b) B. ATA91, TN6, F27, 54  (v. fig. 8.6.b) 

  
C. ATA92, TN5, G26, 69 (v. fig. 8.6.d) D. ATA92, TN5, G26, 69 (v. fig. 8.6.d) 

  
E. ATA92, TN5, F26, 40 (v. fig. 8.6.g) F. ATA93, TN5, F26, 37 (v. fig. 8.6.h) 
Figura 8.13. Galería-TN. Deformacions produïdes per accions de tallar carn-pell. 
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A. ATA93, TN2B, G23, 1  (v. fig. 8.7.b) B. ATA93, TN2B, G23, 1  (v. fig. 8.7.b) 

  
C. ATA93, TN2B, G25, 2 (v. fig. 8.7.c) D. ATA93, TN2B, G25, 2 (v. fig. 8.7.c) 

 
E. ATA93, TN2, H23, 2 (v. fig. 8.8.c) F. ATA93, TN2, H23, 2 (v. fig. 8.8.c) 

  
G. ATA94, TN2B, F26, 4  (v. fig. 8.8.a) 
Figura 8.14. Galería-TN. Deformacions relacionades amb accions de tallar carn-pell. 

 

 

H. ATA94, TN2B, F26, 4  (v. fig. 8.8.a) 
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A. ATA95, TN2B, G24, 1  (v. fig. 8.6.c) B. ATA92, TN5, F25, 14 (v. fig. 8.8.d) 

  
D. ATA93, TN5, G25, 30 (v. fig. 8.8.e) 

  
E. ATA92, TN5, F26, 9 (v. fig. 8.8.b) F. ATA92, TN5, F26, 9 (v. fig. 8.8.b) 
Figura 8.15. Galería-TN. Deformacions relacionades amb accions de tallar carn-pell. 

C. ATA93, TN5, G25, 30 (v. fig. 8.8.e) 
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A. ATA91, TN6, F27, 54  (v. fig. 8.6.b) B. ATA91, TN6, F27, 54  (v. fig. 8.6.b) 

  
C. ATA93, TN2, E27, 2 (v. fig. 8.9.a) D. ATA95, TN2A, F28, 12 (v. fig. 8.9.c) 

  
E. ATA92, TN6, H23, 1 (v. fig. 8.9.d) F. ATA92, TN6, H23, 1 (v. fig. 8.9.d) 
Figura 8.16. Galería-TN. Deformacions relacionades amb accions de gratar carn-pell (A, B) i pell (C-
F). 
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A. ATA88, TN8, F27, 1  (v. fig. 8.9.b) B. ATA88, TN8, F27, 1  (v. fig. 8.9.b) 

  
C. ATA88, TN8, G26, 1 (v. fig. 8.9.e) D. ATA88, TN8, G26, 1 (v. fig. 8.9.e) 

  
E. ATA92, TN5, F26, 37 (v. fig. 8.9.f) F. ATA92, TN5, F26, 37 (v. fig. 8.9.f) 
Figura 8.17. Galería-TN. Deformacions relacionades amb accions de gratar pell. 
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A. ATA93, TN5, G27, 1  (v. fig. 8.10.a) B. ATA93, TN5, G27, 1  (v. fig. 8.10.a) 

  
C. ATA93, TN5, G27, 1  (v. fig. 8.10.a) D. ATA90, TN7, F26, 14 (v. fig. 8.10.c) 

  
E. ATA90, TN7, F26, 14 (v. fig. 8.10.c) F. ATA90, TN7, F26, 14 (v. fig. 8.10.c) 
Figura 8.18. Galería-TN. Deformacions produïdes per accions de tallar fusta. 
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A. ATA92, TN6, E28, 1  (v. fig. 8.10.d) B. ATA92, TN6, E28, 1  (v. fig. 8.10.d) 

  
C. ATA94, TN2B, E24, 1  (v. fig. 8.10.b) D. ATA94, TN2B, E24, 1  (v. fig. 8.10.b) 

  
E. ATA90, TN7, E25, 9 (v. fig. 8.10.e) F. ATA90, TN7, E25, 9 (v. fig. 8.10.e) 
Figura 8.19. Galería-TN. Deformacions produïdes per accions sobre fusta; rebaixar (A-B), probable 
gratar oblic (C-D), i acció indeterminada  (E-F). 
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A. ATA94, TN2B, F22, 3  (v. fig. 8.11.a) B. ATA94, TN2B, F22, 3  (v. fig. 8.11.a) 

 

 
C. ATA94, TN2B, F26, 1  (v. fig. 8.11.b) D. ATA90, TN7, F25, 25  (v. fig. 8.11.c) 

  
E. ATA92, TN5, H23, 2  F. ATA92, TN5, F26, 2 (v. fig. 8.6.e) 
Figura 8.20. Galería-TN. Deformacions produïdes per una acció de colpejar sobre una matèria no 
identificada (A i B); deformacions indeterminades (C-E); i restes de consolidant (Paraloid B-72) sobre 
sílex neogen (F).  
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3.3.1.3. Relació entre matèria treballada i moviment 

Tal i com hem fet amb els anteriors conjunts, les relacions entre aquests dos 
aspectes (gràfica 8.11) s’aborden considerant conjuntament totes les determinacions 
funcionals realitzades, independentment de les variacions en el grau de fiabilitat. 

El moviment longitudinal és el predominant en el grup genèric de carn-pell i 
també en les matèries vegetals. Tot i que hi ha un alt índex d’indeterminació de 
l’angle de treball (22,2%), s’ha pogut observar que els moviments longitudinals són 
majoritàriament d’angle alt (72,2%), essent el mitjà molt minoritari (5%), i el baix 
totalment absent. Quan s’ha pogut identificar (en 16 de 18 casos), l’acció inferida ha 
estat la de tallar, encara que el sentit del moviment només s’ha pogut reconèixer, com 
a unidireccional, en dos d’ells. 

El moviment transversal és el segon en importància i és present en totes les 
matèries treballades, tot i que està clarament relacionat amb les d’origen animal. En el 
cas de la pell, matèria on és hegemònic, les 7 accions desenvolupades han estat de 
gratar, tant endavant (en dues ocasions, una amb angle de treball baix i una amb angle 
mitjà) com endarrere (en dos casos, sempre amb un angle alt). Hi ha, a més, dues 
accions sobre pell amb un angle de treball alt en les quals no s’ha identificat el sentit 
del moviment, i una de la qual en desconeixem tant l’angle com el sentit. 

Amb la resta de matèries, el moviment transversal mostra una relació menys 
directa. Així, el trobem en una acció de rebaixar fusta, en dues de colpejar (una sobre 
una matèria no identificada i l’altra sobre biomassa animal tova), i, finalment, en dues 
accions indeterminades sobre biomassa animal tova. 

El moviment oblic només ha estat identificat en tres unitats. En el cas de la 
matèria vegetal, s’ha interpretat una acció de gratar amb un angle de treball baix, 
mentre que sobre carn-pell se n’ha inferit una de tallar amb un angle mitjà i una de 
gratar amb un angle alt. En totes tres ocasions ha estat impossible reconèixer el sentit 
del moviment (tot i que les accions obliqües solen ser endavant). 
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Gràfica 8.11. TN. Relació entre matèria treballada i moviment. 
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Les dades que acabem d’exposar ens permeten posar de manifest l’estreta 
correspondència entre accions longitudinals i el grup genèric de carn-pell, d’una 
banda, i entre accions transversals i la pell, de l’altra. Els vegetals, a l’igual que en els 
altres conjunts estudiats, presenten un patró més heterogeni pel que fa a la cinemàtica. 

 

3.3.1.4. Relació entre unitats morfopotencials i accions desenvolupades 

L’estudi de la relació entre les unitats morfopotencials utilitzades i les accions 
desenvolupades, un cop presentades per separat les dades referents a aquests aspectes, 
ens permetrà introduir-nos en l’anàlisi dels criteris de selecció dels instruments d’ús. 

A la gràfica 8.12, podem observar com es dóna un decreixement progressiu de 
la representació de les accions sobre carn-pell a mida que augmenta l’angle del tall. 
En el cas de la pell, en canvi, s’observa una relació totalment inversa. Les accions 
sobre vegetals es concentren en els talls simples i semiabruptes, amb un lleuger 
avantatge dels primers. 
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Gràfica 8.12. TN. Angle del tall i matèria treballada. 

Si a la relació entre angle del tall i matèria treballada hi afegim el tipus de 
moviment efectuat (gràfica 8.13), observarem que en els longitudinals es posa en 
evidència el predomini dels angles simples (61,1%), molt per sobre dels semiabruptes 
(27,8%) i dels abruptes (11,1%). Els pocs casos de moviment oblic permeten 
únicament observar l’absència d’unitats d’angle semiabrupte, així com la lleugerament 
superior representació de les abruptes sobre les simples. En els moviments 
transversals, els angles predominants són els semiabruptes (50%), seguits, amb valors 
idèntics (25%), per simples i abruptes. 

En les accions transversals és on es donen més diferències per matèries 
treballades segons l’angle del tall. En els simples i semiabruptes, hi ha varietat de 
matèries, mentre que els més alts tenen representació únicament de pell.  

La incorporació en l’anàlisi de dues noves variables de les unitats 
morfopotencials (delineació horitzontal i configuració) ens permet visualitzar els tipus 
de talls seleccionats en funció de les matèries treballades (gràfica 8.14). A banda del 
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desplaçament cap a la dreta de la gràfica (angles alts) tant dels configurats en general 
com de la pell, aspectes ja comentats anteriorment, es pot observar el pes de les 
combinacions majoritàries: S-cx (utilitzada sobre totes les matèries) i SA-cx, SA-cx-
dent i A-cx (majoritàriament configurades, i utilitzades sobre matèries animals). 
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Gràfica 8.13. TN. Distribució de l’angle de les unitats utilitzades per matèries treballades i tipus de 
moviment (no es representen els dos casos amb moviment indeterminat). 
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Gràfica 8.14. TN. Representació de les unitats utilitzades (diedres), per angle del tall, delineació 
horitzontal, presència o absència de configuració i matèria treballada. 

 

3.3.1.5. Associacions d’unitats. Estructures morfopotencials i formes d’ús 

A. Longitud del tall i % del perímetre 

Les unitats morfopotencials utilitzades del conjunt de TN presenten una gran 
amplitud mètrica, amb valors que oscil·len entre els 22 i els 130 mm. No obstant, si 
excloem aquesta darrera mesura, els valors màxims no superen els 75mm, i la màxima 
concentració es troba entre els 25 i 60 mm. La proporció del perímetre total de 
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l’objecte que ocupen aquests talls és d’entre el 14 i el 56%, essent al voltant de 25-
45% el més comú (gràfica 8.15). 

Les unitats que han intervingut sobre matèria vegetal mesuren entre 34 i 75 
mm, i representen, totes tres, valors molt pròxims al 30% del perímetre de 
l’instrument del qual formen part. 

Les que han estat utilitzades en accions sobre pell són les que mostren una 
distribució més regular, amb un augment del % del perímetre més proporcional al de 
la longitud. Aquests talls, tots ells funcionalitzats transversalment, mesuren entre 23 i 
65 mm, i representen entre el 16 i el 46% del perímetre. 

En el cas de la matèria treballada predominant, el grup genèric carn-pell, la 
distribució és més heterogènia. Pel que fa a la longitud, inclou els valors extrems 
generals anteriorment esmentats (l’única unitat que es desmarca de la concentració 
principal correspon a un objecte configurat de gran format, del qual n’abasta el distal i 
part d’un lateral), però, quant a perímetre, els valors es concentren entre el 20 i el 
45%. D’entre els talls utilitzats amb moviment longitudinal, els d’angle semiabrupte 
presenten encara una proporció del perímetre encara més uniforme (34-39%).  

La unitat utilitzada en una acció de colpejar transversalment sobre una matèria 
indeterminada té una longitud de 46 mm, i representa només el 14% del perímetre, 
perquè es tracta del tall distal d’un fenedor de gran format. 
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Gràfica 8.15. TN. Relació entre longitud del tall i % del perímetre de l’objecte. Per matèries 
treballades, angle del tall i moviment efectuat (no es representen els casos amb moviment 
indeterminat). 

 

B. Els models morfopotencials 

La gràfica 8.16 mostra la distribució dels objectes estudiats segons els models 
de morfologia horitzontal. S’observa un clar predomini de les quadrangulars (amb un 
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65%; el 30,9% de les quadrades o rectangulars més el 29,6% de les trapezoïdals), 
seguides de les triangulars (24,7%) i, amb valors iguals, de les semicirculars i 
romboïdals (7,4%). La resta de models contemplats a nivell teòric són absents en el 
conjunt de TN. 

En la mostra analitzada, els submodels més comuns són els que compten amb 
més objectes utilitzats. El cas més clar és del 4b, però també el de tots els submodels 
que tenen més de 5 efectius (2c, 2d, 5a i 5b). Aquest fenomen, d’entrada, permet 
plantejar que hi hagi hagut una aportació selectiva d’objectes hipotèticament 
utilitzables (comportament que concorda amb la ja esmentada fragmentació de les 
cadenes operatives lítiques, pròpia del conjunt).  D’entre els submodels amb 5 o 
menys efectius, només l’1a presenta una taxa d’utilització alta (80%), mentre que la 
resta compten amb molt pocs (3b, 4c, 5c i 5d) o amb cap (1b, 2b, 2e, 3a i 4a) objecte 
utilitzat. 
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Gràfica 8.16. TN. Resultats de l’anàlisi funcional segons els models de 
morfologia horitzontal. 

Passem ara a centrar-nos només en els objectes utilitzats. La inclusió dels talls 
clarament actius en els diferents models de morfologia horitzontal establerts, ens 
permetrà observar les relacions existents entre els tipus d’instruments seleccionats i 
les tasques realitzades (gràfica 8.17): 

Model 1, morfologia semicircular. S’hi inclouen 4 instruments, tots ells 
BN2GC. Tres són de quarsita i de format petit, dos dels quals, els que presenten unes 
deformacions més ben desenvolupades, han estat utilitzats en accions transversals 
sobre pell, amb talls d’angle A i SA. El quart objecte és de sílex neogen i de format 
mitjà, i compta amb un tall actiu d’angle simple, utilitzat longitudinalment sobre carn-
pell. En tots els casos, les unitats actives, totalment configurades, s’oposen a talls 
abruptes, corticals en dos dels de quarsita. 
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Model 2, morfologia triangular. En aquest grup s’hi inclouen 6 objectes: 2 de 
quarsita (1 BP de format petit, utilitzada per dos laterals, i 1 BN2GC de format mitjà), 
2 de sílex neogen (1 BP de format micro i 1 BN2GC de format petit) i 2 de sílex 
cretaci (BN2GC de format petit). Tots són molt similars quant a proporcions entre 
amplada i alçada (submodels 2c i 2d), i comparteixen la característica de tenir talls 
abruptes o bé obtusos al proximal, en cap cas utilitzats. 

Els diedres laterals, que convergeixen en un tríedre distal només regular en dos 
casos, presenten angles relativament alts, amb un 33,3% d’abruptes i de semiabruptes, 
un 25% de simples i un 8,3% d’obtusos. Les taxes d’utilització (relació entre unitats 
amb deformacions d’ús i nombre de talls d’un determinat angle) són molt similars per 
a SA, S i A (75%, 66,6% i 50% respectivament). 

En aquest grup trobem tant accions longitudinals com transversals. Les 
primeres són sempre sobre carn-pell, estan realitzades amb unitats d’angle S, SA i A, 
corresponents tant a BP com a BN2GC de les tres matèries primeres. Les transversals, 
en canvi, són sempre sobre pell, i s’han portat a terme amb unitats d’angle SA i A, 
incloses només en BN2GC de format petit de sílex de les dues varietats. 

Model 3, morfologia romboïdal. L’únic objecte utilitzat d’aquesta morfologia 
és una BN2GC de quarsita de format petit. Presenta deformacions d’ús en la seva part 
distal, en una unitat configurada d’angle simple oposada a una d’abrupta. L’acció 
portada a terme ha estat longitudinal, sobre carn-pell. 

Model 4, morfologia trapezoïdal. S’hi inclouen 9 objectes: 3 de quarsita (1 BP 
de format mitjà i dues BN2GC, una de format petit i una de mitjà),  3 de sílex neogen 
(1 BP i 1 BN1GC de format mitjà i 1 BN2GC de format petit, utilitzada pres tres dels 
seus talls) i 3 de sílex cretaci (1 BP i 2 BN2GC - una de les quals utilitzada per dues 
unitats- totes de format petit). Tots pertanyen al submodel 4b, menys un (4c), per la 
qual cosa, les proporcions entre alçada i amplada d’aquests instruments són força 
similars. 

Els angles de les unitats integrades en aquests objectes són mitjans i alts, amb 
un 38,9% de simples, un 22,2% d’obtusos, un 19,4% d’abruptes, un 16,7% de 
semiabruptes i només un 2,7% de semiplans. Els A i els O es troben quasi 
exclusivament en els laterals més curts (sovint talons o zones corticals), mentre que 
els talls més llargs són S i SA. La taxa d’utilització mostra valors similars per a S, SA 
i A (50%, 42,8% i 33,3% respectivament). 

Entre els instruments del model 4, la matèria treballada predominant és la 
genèrica carn-pell, però hi ha representació també de la pell sola i de la fusta. En la 
primera, a més d’accions de tallar amb talls actius d’angle variable (identificades 
sobre objectes de les tres matèries primeres), s’han identificat dos casos de moviment 
transversal i un d’oblic, que poden indicar accions de gratar. L’única acció sobre pell 
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ha estat efectuada amb una BP de sílex neogen, i ha estat de gratar, amb un tall actiu 
d’angle simple. La intervenció de matèries vegetals, finalment, s’ha identificat en una 
BP de quarsita i en una BN2GC de sílex cretaci; en el primer cas el moviment ha estat 
longitudinal i el tall actiu simple, mentre que en el segon s’ha utilitzat transversalment 
el lateral abrupte d’un tríedre en una acció de rebaixar. 
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Gràfica 8.17. TN. Distribució de les unitats utilitzades segons 
els models en què s’inclouen, per matèries treballades. 

Model 5, morfologia quadrada o rectangular. Compta amb 10 instruments: 4 
de quarsita (1 BP i 1 BN2GC de format petit i 2 BN2GC de format gran) i 6 de sílex 
cretaci (3 BP de format micro i 3 BN2GC de format petit, una de les quals amb dues 
unitats actives). Tot i ser el grup morfològic més nombrós, presenta els seus efectius 
distribuïts en 4 submodels: 4 en el 5a (objectes quadrats), 4 en el 5b (amb una longitud 
lleugerament superior a l’amplada) i 2 que són rectangles més allargats (5c i 5d). 

Les unitats integrades en els objectes quadrangulars mostren una gran varietat 
d’angles, repartits de la següent manera: simple: semiabrupte (35%), simple (27,5%), 
abrupte (22,5%), obtús (12,5%) i semiplà (2,5%). Menys en un cas en què és SA, tots 
aquests objectes presenten un tall A o bé O al seu proximal, en cap cas utilitzat. Els 
diedres laterals, en canvi, són sempre d’angle menor, a l’igual que la majoria dels 
distals. La taxa d’utilització és molt més elevada en les unitats d’angle simple (63,6%) 
que en les semiabruptes (28,6%) i abruptes (11,1%). La unitat d’angle semiplà i les 
obtuses no presenten deformacions d’ús. 

Quant a matèries treballades, aquest grup és el que presenta una major 
variabilitat. L’acció de tallar carn-pell la trobem tant en BN2GC de quarsita com en 
BP de sílex cretaci, amb angles actius S i SA. L’altra matèria animal identificada, la 
pell, en canvi, està documentada només en BN2GC de sílex cretaci, en unitats d’angle 
SA i A que han funcionat transversalment. Pel que fa a la matèria vegetal, s’ha 
identificat una acció de tallar amb una unitat d’angle S en una BP de quarsita, i també 
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en dues BN2GC de sílex cretaci, una de les quals ha realitzat una acció de gratar amb 
un tall d’angle S. A banda, en el model 5 s’inclou també una BN2GC de quarsita de 
gran format (un fenedor), utilitzada pel seu tall transversal distal, d’angle S, en una 
acció de tallar colpejant sobre una matèria no identificada. 

Tal i com hem pogut veure, en el conjunt de TN els objectes utilitzats 
presenten relativament poca variabilitat a nivell morfològic. Així, 26 dels 30 en què 
s’han identificat deformacions d’ús es reparteixen entre semicirculars (1a), triangulars 
mitjanament allargats (2c i 2d), trapezoïdals amb longitud i amplada similars (4b) i 
quadrats o lleugerament rectangulars (5a i 5b). Independentment del model, l’ús es 
concentra en els diedres més llargs dels objectes, normalment el laterals. Tal i com 
hem anat observant al llarg d’aquest treball, els talls d’angle major (abruptes i 
obtusos) solen aparèixer en les zones proximals i, en menor mesura, en un dels 
laterals. El seu aprofitament com a superfícies de prensió és evident, però, en el cas de 
TN, es dóna una utilització més intensa d’unitats abruptes que en els altres conjunts 
estudiats. Cal recordar, a més, que no s’han documentat deformacions d’ús en cap 
unitat d’angle pla o semiplà. 

És difícil establir relacions directes entre models morfològics i accions 
realitzades o matèries treballades, ja que el que realment condiciona a l’hora de 
seleccionar un objecte per a una determinada acció són les característiques concretes 
de les unitats morfopotencials que inclou. Així doncs, els resultats obtinguts permeten 
concloure únicament que les matèries d’origen animal es troben representades en tots 
els submodels, mentre que les accions sobre vegetal es concentren en objectes 
exclusivament quadrangulars (trapezoïdals, quadrats i rectangulars).  

Tal i com hem esmentat a l’inici de l’exposició dels resultats funcionals, a TN 
hi ha pocs objectes amb més d’un tall actiu. Els 4 identificats són tots de format petit. 
El primer és una BP triangular de quarsita utilitzada en dues accions de tallar carn-
pell. El segon és una BN2GC de sílex neogen relacionada amb el mateix tipus 
d’activitat en dues unitats, i que, a més, en presenta una altra amb cinemàtica 
indeterminada. Els altres dos són BN2GC de sílex cretaci; en la primera s’ha 
identificat una acció de tallar i una de gratar carn-pell, mentre que en la segona se’n 
combinen una de gratar pell amb una d’indefinida sobre una matèria vegetal. 

 

C. Tipus d’objectes configurats i matèria treballada 

La mostra estudiada inclou 42 BN2GC i 2 BN1GC, que representen el 43,6% 
del total d’objectes configurats dels nivells de TN.  Tot i que no tractem a fons 
l’aspecte tipològic, sí que creiem interessant posar en relació els resultats funcionals 
obtinguts amb el tipus de configuració, a grans trets, que presenten els instruments 
(taula 8.16). 
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El grup genèric de retoc continu, que compta amb 19 objectes, presenta 
deformacions d’ús en un 63,2% dels casos, mentre que el de retoc denticulat, amb un 
efectiu menys, n’inclou només un 38,9% d’utilitzats. El tercer gran grup, on hem 
contemplat totes les BN2GC amb retocs puntuals i aïllats, la taxa d’utilització és tan 
sols d’un 28,6%. 

En total, s’han identificat deformacions d’ús en 25 unitats morfopotencials 
(incloses en 20 BN2GC i 1 BN1GC). Hem de tenir en compte, però, que no tots 
aquests objectes utilitzats ho han estat per unitats configurades. És a dir, que, a 
vegades, l’ús es localitza en talls que no són els retocats. En aquestes ocasions, la 
configuració sembla haver estat dirigida a l’obtenció d’una determinada morfologia 
general, per exemple, per adequar l’instrument a la prensió6. Serien els casos d’un 
fenedor (utilitzat sobre una matèria no identificada pel tall distal, no retocat), de l’únic 
triedre amb traces d’ús (produïdes pel treball de la fusta i localitzades en un lateral no 
configurat de la unitat), i d’una rascadora i una peça amb un sol aixecament, 
utilitzades totes dues en accions de tallar carn-pell per zones no retocades. A banda, 
comptem amb un denticulat en el qual, a més del tall retocat, se n’han aprofitat dos 
més de no configurats. 

Així doncs, només 17 objectes  presenten deformacions d’ús en les seves 
unitats configurades (dos dels quals, en dues d’elles). No s’observa cap diferència 
significativa quant a selecció de morfologies concretes. Les rascadores amb retoc 
continu són les que compten amb més efectius, seguides per igual dels abruptes, els 
fenedors, els denticulats, les rascadores denticulades i les peces amb retocs aïllats. Els 
altres morfotipus compten només amb un sol cas (punta no denticulada, osca i 
gratador denticulat). El baix nombre d’artefactes dins de cada categoria morfològica fa 
que els valors relatius d’utilització siguin de poca utilitat. 

F. micro F. petit F. mitjà F. gran Total  Tipus 
config. 

Morfologia 
A U A U A U A U A U % U 

abrupte - - 3 3 - - - - 3 3 100 
rascadora - - 7 3 2 2 - - 9 5 55,6 
rasc. doble - - 1 0 - - - - 1 0 0 
punta - - 1 1 - - - - 1 1 100 

cont 

fenedor - - - - 2 1 3 2 5 3 60 
denticulat - - 7 3 - - - - 7 3 42,9 
dent. doble - - - - 1 0 - - 1 0 0 
osca - - 1 0 1 1 - - 2 1 50 
rasc. dentic. 1 0 3 2 1 0 1 0 6 2 33,3 
grat. dentic. - - 1 1 - - - - 1 1 100 

dent 

punta  dent. - - - - 1 0 - - 1 0 0 
altres retocs aïllats 4 0 3 2 - - - - 7 2 28,6 
Total 5 - 27 15 8 4 4 2 44 21 47,7 

Taula 8.16. Els objectes configurats de TN. Nombre d’efectius analitzats (A) i 
utilitzats (U), per formats. 

                                                 
6 Evidentment, també és possible que es tracti d’unitats preparades per a l’ús i no utilitzades, o bé 
utilitzades molt puntualment, de manera que no s’hagin produït deformacions identificables. 
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La distribució de les accions i matèries treballades reconegudes en els diferents 
tipus concrets de morfologia configurada és la següent: 

Retoc continu: 

Els 3 abruptes, un de quarsita, un de sílex neogen i un de cretaci, han estat 
utilitzats en accions de gratar pell. 

De les 4 rascadores utilitzades per la unitat retocada, 2 són de quarsita, 1 de 
sílex neogen i 1 de cretaci. Menys aquesta darrera, de format petit i emprada per a 
gratar pell, totes les altres han realitzat accions de tallar carn-pell. 

L’única punta amb deformacions d’ús és de quarsita i està relacionada amb una 
acció de tallar carn-pell. 

Els 2 fenedors utilitzats per les seves unitats configurades són de quarsita i de 
sílex neogen. Tots dos han tallat carn-pell, el primer longitudinalment i el segon de 
forma transversal, mitjançant colpeig. 

Retoc denticulat: 

Els tres denticulats utilitzats són de quarsita, sílex neogen i sílex cretaci, i estan 
relacionats amb activitats diferents. En el primer s’ha identificat una acció de gratar 
pell, en el segon una de tallar carn-pell, i en el tercer una de gratar fusta. 

L’única osca amb deformacions d’ús és de quarsita i ha estat utilitzada en una 
acció indeterminada sobre carn-pell. 

Les dues rascadores denticulades utilitzades són de sílex cretaci. La primera és 
la que conté el tríedre comentat anteriorment, i la segona presenta dos talls amb 
deformacions: un d’angle simple emprat per a tallar carn-pell i un d’abrupte relacionat 
amb una acció transversal sobre pell. 

Finalment, tenim un gratador denticulat se sílex cretaci, també utilitzat per dos 
dels seus talls. Al distal s’ha identificat una acció de gratar pell, mentre que el lateral 
mostra traces d’una acció indeterminada sobre fusta. 

Retocs aïllats: 

Només un dels objectes amb retocs aïllats s’ha funcionalitzat per la zona 
afectada pels mateixos, és de sílex cretaci i està relacionat amb una acció de tallar 
carn-pell. 
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D. La prensió 

Ja hem fet referència repetides vegades al paper que juguen dels talls abruptes 
en aquest sentit. En tots els models morfològics s’observa l’aprofitament de talons i 
laterals d’angle alt com a superfícies de prensió. Únicament destacarem que en el cas 
dels fenedors es dóna una associació de talls ja observada en instruments de gran 
format d’altres conjunts: una plataforma abrupta al proximal i en la meitat proximal 
d’un dels laterals, oposada, en aquest cas, a un diedre transversal, que és el que 
clarament jerarquitza l’estructura a nivell funcional. En dos casos, aquesta unitat distal 
ha estat utilitzada transversalment, mentre que en un altre ha incorporat també 
l’extrem del lateral menys abrupte, en una acció longitudinal. 

 La mà de subjecció de l’instrument durant la seva utilització, en el cas de TN, 
només s’ha pogut identificar en una ocasió. Es tracta d’una BN2GC de sílex neogen 
de format petit, trapezoïdal, emprada en una acció de tallar carn-pell molt 
probablement amb la mà dreta (fig. 8.6.c). 

La possibilitat que algun dels objectes utilitzats hagi comptat amb un mànec la 
podem plantejar únicament en una ocasió. Es tracta d’una BN2GC (fig. 8.10.e) de 
sílex cretaci (gratador denticulat), utilitzada transversalment pel seu tall distal 
probablement sobre pell, i que, al seu lateral dret, presenta deformacions puntuals 
interpretades com a producte d’una acció indeterminada sobre fusta. La distribució 
d’aquestes darreres traces, així com tota la configuració de la meitat proximal de 
l’objecte, podrien estar indicant-nos l’existència d’un emmanegament. No obstant, ens 
manquen dades més concloents per a poder afirmar-ho amb seguretat. 

 

3.3.2. Deformacions no relacionades amb la utilització 

3.3.2.1. La talla 

En el conjunt de TN, les deformacions producte de la talla dels instruments 
s’han identificat en molt poques ocasions. De fet, les tenim representades únicament 
en objectes de sílex cretaci. Que no se n’hagin observat en sílex neogen es podria 
explicar per la ja esmentada alteració que molt sovint sofreix, i, en el cas de la 
quarsita, per la dificultat que suposa distingir-les, fins i tot a nivell experimental. 

Les que són producte de la fricció perimetral del suport s’han identificat en una 
BN2GC i en una BN1GE. Les que es relacionen amb el retoc apareixen en la mateixa 
BN1GE i en dues BN2GC més. Les característiques d’aquestes darreres deformacions 
coincideixen amb les observades experimentalment com a pròpies dels percussors 
durs. La BN1GE presentava únicament traces de talla, per la qual cosa s’ha inclòs en 
el grup de “sense deformacions d’ús”. En canvi, en els casos de les BN2GC, la 
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identificació puntual d’aquest tipus de traces no ha impedit reconèixer deformacions 
d’ús en els seus talls configurats, i considerar-les, per tant, utilitzades. 

L’existència de talls actius reavivats en la col·lecció de TN només l’hem 
poguda intuir en tres dels objectes configurats, bàsicament a partir de la sobreposició 
de sèries de retocs, visibles a nivell macroscòpic. En dos d’ells (la BN1GC de sílex 
neogen i una BN2GC de quarsita) el tall presenta deformacions produïdes per accions 
sobre matèries animals toves, mentre que el tercer (una BN2GC de sílex neogen) s’ha 
considerat sense deformacions d’ús. 

 

3.3.2.2. Les modificacions postdeposicionals de les superfícies 

L’alteració deguda a processos postdeposicionals del registre lític de TN és 
molt important, i limita en gran mesura la seva anàlisi funcional. De fet, ja hem 
esmentat que s’han exclòs molts objectes a causa del seu mal estat de conservació. 
Així i tot, un total de 32 efectius de la mostra analitzada presenten, en menor o major 
mesura, modificacions de tipus postdeposicional. 

L’alteració que s’ha documentat en més ocasions és la pròpia del sílex. Es 
caracteritza per una disgregació de la roca, que dificulta enormement la lectura de la 
superfície original (fig. 8.22.a-c). L’hem identificada amb caràcter de lleugera en 9 
objectes (6 de sílex cretaci i 3 de neogen), i d’una forma més intensa en 16 (12 de 
sílex neogen i 4 de cretaci). Només quan aquesta alteració era molt suau hem pogut 
obtenir dades funcionals fiables. Així, en 4 d’aquests casos hem identificat 
deformacions d’ús, i en 3 més hem pogut considerar l’objecte fresc. La majoria de 
vegades, però, ha estat impossible saber si l’objecte havia estat utilitzat, casos que 
s’han inclòs en el grup de sense deformacions d’ús (fig. 8.21.a i c). 

A més, alguns objectes de sílex mostren una erosió generalitzada de les seves 
superfícies, amb estries discordants i signes clars d’abrasió, fenòmens que l’alteració 
abans esmentada facilita (fig. 8.22.d). Aquesta erosió l’hem identificada de forma 
intensa en 2 objectes, i més suaument en uns altres 3 (un d’aquests darrers és de sílex 
cretaci, i la resta de neogen). 

Un altre aspecte que considerem com a alteració postdeposicional és la 
fracturació del tall. No incloem aquí, tal i com hem explicat anteriorment, 
l’escantellament puntual, sinó la fracturació intensa (fig. 8.22.f). L’hem identificada 
únicament en dos artefactes, un d’ells ja afectat per l’erosió. 

Pel que fa als a les altres matèries primeres, cal assenyalar el fenomen de la 
pèrdua de cohesió del gra, que està generalitzat en el gres, fins al punt d’impossibilitar 
per complet el reconeixement de les deformacions (fig. 8.21.c i fig. 8.22.e). En la 
quarsita aquest problema és pràcticament inexistent, essent la microfracturació de les 
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arestes dels cristalls l’única alteració postdeposicional documentada. Alguns objectes 
realitzats amb aquesta roca presenten talls amb un pla cortical, en el qual no és 
possible la distinció de les modificacions degudes a l’ús (fig. 8.21.d). 

Aquestes modificacions postdeposicionals de les superfícies ens apareixen en 
tots els nivells estudiats, i en tots els formats. Per tant, no podem parlar d’un impacte 
diferencial en funció d’altra cosa que no sigui la matèria primera. 

 

3.3.3. Objectes sense deformacions 

La mostra estudiada del conjunt de TN inclou 16 objectes amb les superfícies 
fresques, sense cap tipus de modificació identificable (a banda d’una molt lleugera 
alteració del sílex en tres peces). En aquest grup, que representa el 19,8% dels efectius 
analitzats, n’hi trobem de les dues varietats de sílex i de quarsita. En sílex neogen, 
tenim 3 BP (1 de format micro i 2de petit), mentre que en el cretaci n’hi ha 4 (3 de 
format micro i 1 de petit). Les característiques d’aquestes BP, especialment les de les 
més petites, indiquen que molt probablement procedeixen de fases de preparació de la 
matriu d’explotació (fig. 8.21.e). Només dues de les més grans podrien ser realment 
productes d’explotació, però l’absència clara de deformacions indica que no han estat 
utilitzades (fig. 8.21.f). 

En el cas de la quarsita, que és present en aquest grup amb 4 BP (1 de format 
micro, 2 de petit i 1 de gran) i 5 BN2GC (4 de format petit i 1 de mitjà), és més difícil 
assegurar que no hagin estat utilitzades. Tret de la BP més petita, que sembla el 
producte de la configuració d’un instrument de majors dimensions, les altres sí que 
presenten les característiques de BP d’explotació, 5 de les quals, a més, han estat 
retocades (fig. 8.21.g-j). S’ha de tenir present que, en aquesta matèria primera, no es 
pot descartar que s’hagi realitzat una hipotètica acció de curta durada, la qual no hagi 
quedat enregistrada en el microrelleu de l’instrument L’anàlisi funcional, però, en 
aquests casos, només pot confirmar l’absència de deformacions d’ús. 
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Figura 8.21. Galería-TN. Instruments amb alteracions postdeposicionals (A-C), amb talls amb un pla 
cortical (D) i sense cap tipus de deformació (E-J). A: ATA95 TN5 E25, 36 (sc); B: ATA89 TN7 G25, 
11 (sn); C: ATA88 TN8 F25, 5 (gr); D: ATA93 TN5 F25, 32 (qta); E: ATA93 TN5 H25, 1 (sc); F: 
ATA93 TN5 E25, 12 (sn); G: ATA93 TN2A F24, 1 (qta); H: ATA90 TN7 F25, 33 (qta); I: ATA94 
TN2B G22, 2 (qta); J: ATA94 TN2B H22, 1 (qta). 
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A.ATA93, TN2B, G26,1 (v. fig. 8.7.d) B. ATA93, TN2B, F24, 5 

  
C. ATA90, TN7, E25, 9 (v. fig. 8.10.e) D. ATA93, TN5, F27, 37 

 

 

E. ATA88, TN8, F25, 5 (v. fig. 8.21.c) F. ATA93, TN2B, G23, 12 
Figura 8.22. Galería-TN. Alteracions degudes a fenòmens postdeposicionals sobre sílex neogen (B, D i 
F), sílex cretaci (A, C) i gres (E). 
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3.4. Valoració diacrònica 

En la presentació de la mostra de TN, ja hem esmentat que els pocs efectius 
susceptibles d’ésser analitzats microscòpicament en determinats nivells dificultava 
enormement un estudi per separat de cadascun d’ells, així com una acurada valoració 
diacrònica. Per aquesta raó hem portat a terme un estudi global. Els resultats 
obtinguts, més que no pas evidenciar diferències, semblen corroborar la uniformitat ja 
referida pel que fa als aspectes tècnics generals del conjunt.  

Observant la distribució per nivells d’objectes utilitzats, indeterminats, sense 
deformacions d’ús i frescos (gràfica 8.18), ens n’adonem que només aquells que 
compten amb un nombre molt baix d’efectius estudiats es desmarquen de les 
proporcions obtingudes per a tot el conjunt. En aquest sentit, l’única diferència que 
podria considerar-se significativa és la major representació dels “sense deformacions 
d’ús” a TN7, i que s’explica per la major incidència en aquest nivell de les 
modificacions postdeposicionals. Menys el grup de deformacions indeterminades, que 
a TN tenen poc pes, les altres tres categories són presents en tots els nivells. 
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Gràfica 8.18. Distribució per nivells dels resultats de l’anàlisi 
funcional, tenint en compte objectes (no unitats). 

Quant a matèries treballades, s’observa un patró homogeni en els nivells que 
compten amb més unitats utilitzades (gràfica 8.19). La categoria genèrica de carn-pell 
és la més representada, seguida de la pell i de les matèries vegetals, en aquest cas 
fusta. Els nivells superiors s’allunyen de les proporcions mitjanes, però el baix nombre 
d’objectes utilitzats ens impedeixen valorar aquesta desviació. 

Les diferències que poden observar-se entre els diferents nivells quant a 
matèries primeres, categories estructurals i formats dels objectes utilitzats, estan també 
molt condicionades per les dimensions de la mostra analitzada en cadascun d’ells. De 
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fet, l’únic nivell que compta amb instruments utilitzats en tots els formats, en les tres 
matèries primeres principals, i tant sobre BP com sobre objectes configurats, és el 
TN5. El TN2, el nivell amb més efectius utilitzats, no en té cap de format micro, ni 
tampoc compta amb cap BP de sílex neogen (taula 8.16).  
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Gràfica 8.19. Distribució per nivells de les matèries treballades, tenint en 
compte unitats (no objectes). 

 
Síle  Neo Sílex Cre Quarsita Nivell Format 

BP BN1/2GC BP BN2GC BP BN2GC 
TOTAL 

Petit - - - 1 - 1 2 TN8 
Mitjà - - - - - 1 1 
Petit - - - 1 - - 1 TN7 
Mitjà - - - - 1 - 1 
Petit - - - 2 - - 2 TN6 
Mitjà 1 - - - - - 1 
Micro 1  2 - - - 3 
Petit - 1 1 1 1 1 5 
Mitjà - 1 - - - - 1 

TN5 

Gran - - - - - 1 1 
Petit - 1 1 1 1 5 9 
Mitjà - 1 - - - 1 2 

TN2 

Gran - - - - - 1 1 
TOTAL 2 4 4 6 3 11 30 

Taula 8.17. Objectes utilitzats del conjunt de TN, per nivells, categories estructurals, 
matèries primeres i formats. 
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4. RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS 

Dels conjunts estudiats en aquest treball, el de TN és el que presenta més 
problemes per l’anàlisi funcional. Aquests, rauen bàsicament en l’estat de conservació 
del registre lític. Per altra banda, la informació contextual de què es disposa 
(essencialment la zooarqueològica), serveix per a caracteritzar els tipus d’ocupacions 
portades a terme, però la pròpia dinàmica sedimentària dificulta la identificació 
d’impactes sincrònics. Aquests dos factors, biaix en la mostra i dificultat en 
individualitzar ocupacions, ens han portat a plantejar un estudi global del conjunt lític, 
centrant-nos més en la problemàtica de fons del nostre treball que no en l’obtenció de 
dades per a interpretar cadascun dels nivells de la seqüència. 

En general, les cadenes operatives lítiques de TN són incompletes. No obstant, 
aquest aspecte varia segons el tipus de roca emprada. La composició del registre 
mostra estratègies diferencials de gestió de les matèries primeres que, en gran mesura, 
es complementen. La matèria predominant, el sílex neogen, presenta efectius en totes 
les categories i en tots els formats. S’introdueix abundantment en la cavitat, i, tot i que 
s’hi documenta talla autòctona (explotació i configuració), molts dels objectes amb 
unitats potencialment viables semblen haver estat produïts a l’exterior. El sílex cretaci, 
de més qualitat però més escàs, i amb uns clars constrenyiments derivats de les petites 
dimensions dels nòduls originals, s’introdueix en una quantitat molt inferior, i 
normalment es redueix a l’interior (explotació i configuració). La segona matèria en 
importància, la quarsita, es gestiona de manera molt diferent: s’entra a la cavitat 
bàsicament en forma de bases naturals, d’objectes configurats (BN1GC i BN2GC) i, 
en menor mesura, de BP potencialment utilitzables. Hi ha un sol objecte (una BN2GE) 
que es pugui relacionar directament amb fases de producció. L’única seqüència de 
talla documentada en quarsita, a través d’un remuntatge, correspon a la configuració 
final d’un denticulat (nivell TN6). El gres respon a un patró similar. En aquest cas, 
però, el pes de les bases naturals és menor, i els grups majoritaris els passen a 
conformar els objectes configurats (una tercera part dels quals són BN1GC) i les BP 
de formats petit i mitjà. Un remuntatge confirma la configuració d’una BN1GC de 
gres a l’interior de la cavitat, fenomen que no sembla ser del tot puntual, a jutjar per 
les característiques de determinades BP de format micro i petit (corticalitat, etc.). 
Finalment, alguns dels efectius de les matèries primeres minoritàries semblen haver 
estat introduïts directament de l’exterior, en forma de bases naturals, de BP, i 
d’objectes configurats. 

La mostra escollida per a l’anàlisi funcional té una limitada representativitat, ja 
que el criteri principal de selecció ha estat l’estat de conservació del material. No 
obstant, s’ha inclòs un nombre significatiu d’objectes de tres de les quatre matèries 
primeres principals, de tots els nivells, i de tots els formats. Quant a categories 
estructurals, hi ha un clar predomini de BN2GC i BP, però també s’han inclòs BN1GC 
i matrius d’explotació. 
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El 37% dels objectes analitzats presenten deformacions producte de la seva 
utilització, mentre que tan sols un 7,4% en presenten d’indeterminades. La resta es 
reparteixen entre objectes amb les superfícies fresques (19,8%) o amb deformacions 
no relacionades amb l’ús (35,8%). Aquest darrer grup el formen principalment peces 
amb alteracions postdeposicionals. 

Tot i que s’han identificat objectes utilitzats de tots els formats, els compresos 
entre 31 i 60 mm d’eix major són els predominants. Quant a categories estructurals, 
els majors índexs d’utilització els trobem en les BN2GC, en totes les matèries 
primeres. 

A l’igual que en els altres jaciments estudiats, l’ús es concentra en les unitats 
potencials dièdriques. Els angles dels talls actius són predominantment simples, però, 
en aquest cas, els semiabruptes i els abruptes tenen un pes més important, i no n’hi ha 
cap d’angle pla o semiplà. Les proporcions de talls actius configurats i no configurats 
són similars, tot i que els primers tenen major pes (57,1%). Els segons tenen una 
representació significativa especialment en les unitats d’angle menor (en aquest cas, 
simple). Quant a delineació horitzontal, s’observa un absolut predomini (50%) de les 
unitats convexes, seguides, amb molta diferència, per convexes denticulades, 
còncaves, rectes i sinuoses. 

L’única unitat trièdrica utilitzada no presenta les deformacions en el seu 
vèrtex, sinó en l’extrem d’un dels seus laterals, no configurat, d’angle abrupte i 
delineació recta.  

Quant a cinemàtica i matèries treballades, hem observat que en més de la 
meitat de les unitats utilitzades, les deformacions observades indiquen accions de 
tallar, amb moviment longitudinal i angle de treball alt. Aquest patró ha estat 
identificat bàsicament sobre carn-pell, amb unitats d’angle variable, però amb una 
clara preferència per simples i semiabruptes. No obstant, també és present sobre 
vegetals, en aquest cas, amb talls actius simples. El segon gran grup d’accions 
identificades són les de moviment transversal (en un 34,3% dels casos), presents en 
totes les matèries treballades, però amb un clar predomini per la pell, on són 
exclusives. En aquesta matèria, l’acció concreta realitzada ha estat la de gratar, amb 
talls d’angle quasi exclusivament semiabrupte o abrupte. També s’han identificat 
accions de tallar colpejant (sobre carn-pell i sobre una matèria no identificada) i de 
rebaixar (fusta). El moviment oblic, finalment, només ha estat identificat en un cas 
sobre fusta (en una acció de gratar amb una unitat de tall simple) i en dos sobre carn-
pell (accions de tallar i gratar, amb unitats de tall abrupte). 

A l’igual que en el conjunt de Paglicci, els objectes utilitzats de TN es 
concentren preferentment en els models de morfologia horitzontal que compten amb 
més efectius. Per al conjunt italià, hem apuntat que aquesta constatació ens està 
indicant una aportació preferencial d’objectes potencialment viables al lloc 
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d’ocupació. En el cas de TN, tot i la menor representativitat de la mostra, podem fer la 
mateixa interpretació, la qual ja ha estat al·ludida en la presentació general de la 
indústria de Galería. 

En els models de morfologies quadrangular (quadrada, rectangular o 
trapezoïdal) i triangular trobem els majors índex d’utilització, tant per a BP com per a 
objectes configurats. Entre aquests darrers, a més, està ben representada la morfologia 
semicircular. Independentment del model, l’ús es concentra en els diedres més llargs 
dels objectes, normalment als laterals. La prensió està clarament associada a unitats 
d’angle alt, tot i que TN és el conjunt en el qual els talls abruptes tenen un major índex 
d’utilització. Pel que fa a matèries treballades, hem observat que les d’origen animal 
apareixen en tots els submodels, mentre que les accions sobre vegetals ho fan en 
objectes exclusivament quadrangulars. 

La configuració, com a Paglicci, és un tema important a Galería. La inclusió en 
la mostra de gairebé la meitat de les BN1GC i BN2GC dels nivells de TN ens ha 
permès fer una valoració de l’impacte funcional d’aquest aspecte. D’entrada, no 
sempre que hem identificat deformacions d’ús en objectes configurats les hem 
localitzades en unitats retocades, la qual cosa ens pot estar indicant modificacions de 
l’estructura de l’objecte per adaptar-lo a la prensió. En els casos en què sí que 
coincideixen configuració i deformacions d’ús, s’ha observat una major taxa 
d’utilització en el grup genèric de retoc continu que no pas en les de retoc denticulat o 
bé aïllat. Quant a morfotipus, les rascadores de retoc continu són les que compten amb 
més efectius utilitzats, seguides per igual pels abruptes, els fenedors, els denticulats, 
les rascadores denticulades i les peces amb retocs aïllats. Tot i que no hi ha cap relació 
directa entre morfotipus i matèria treballada, sí que s’ha pogut constatar que tots els 
abruptes amb deformacions d’ús han realitzat accions de gratar pell; i que en les 
rascadores es troba la mateixa acció i, més comunament, la de tallar carn-pell, present 
també en una punta i en els dos fenedors. Els objectes amb retoc denticulat presenten 
un patró més heterogeni, amb accions tant sobre carn-pell, com sobre pell o vegetals. 

Les accions portades a terme en les diverses ocupacions enregistrades a TN 
estan clarament associades a activitats de carnisseria. La gran majoria de les 
deformacions d’ús identificades són producte d’accions de tallar biomassa animal 
tova, que hem referit genèricament com a carn-pell. No obstant, l’aprofitament dels 
animals localitzats a l’interior de la cavitat no es limità als recursos càrnics, tal i com 
indiquen les traces produïdes per accions de gratar pell presents en alguns dels 
objectes. A més, el gran nombre de bases naturals, moltes d’elles amb estigmes de 
percussió, semblen estar relacionades amb els ossos fracturats i, per tant, poden estar 
indicant un consum del seu moll. 

Les accions sobre fusta s’han documentat en tots els nivells menys a TN8, però 
sempre amb un sol cas (tret de TN7, que en presenta 2), per tant, es tracta d’un tipus 
d’activitat constant, però molt esporàdica. És difícil interpretar el significat de la seva 
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presència a Galería, ja que si bé podria respondre a la introducció a la cavitat 
d’instruments utilitzats en altres enclaus, és molt possible que estigui indicant la 
realització esporàdica d’activitats no directament relacionades amb l’accés als animals 
caiguts per la trampa natural. 

En els estudis funcionals específics portats a terme en els nivells TG10 
(Márquez, 1998a, 1998b) i TG11 (Sala, 1997) s’identificaren bàsicament activitats de 
carnisseria, treball sobre fusta i un possible tractament de la pell. Algunes de les 
primeres interpretacions han estat revisades en treballs de síntesi posteriors, en els 
quals s’ha corregit l’excessiu pes donat inicialment a les accions no relacionades amb 
la carnisseria, alhora que es posaven en evidència els problemes de conservació a 
nivell microscòpic del registre de lític d’Atapuerca (Márquez et al., 1999; Márquez et 
al., 2001). Els resultats d’aquests estudis, quant a accions i matèries treballades, 
doncs, presenten clares similituds amb els que hem obtingut en l’anàlisi de TN. 

No podem, per tant, plantejar un ús diferencial de l’espai dins de Galería en 
funció de la informació sobre la utilització dels objectes. Aquest aspecte l’hem 
d’abordar a partir de l’estudi de les dispersions del material. Els treballs realitzats en 
aquest sentit (Vallverdú et al., 1999) han confirmat la posició primària i la no 
aleatorietat de les concentracions de restes arqueopaleontològiques. No obstant, la 
sobreposició de les accions dels carnívors amb les dels homínids creen associacions 
espacials heterogènies, difícils de delimitar (més si tenim en compte la dificultat en 
diferenciar impactes sincrònics). Els carnívors actuen directament sobre les 
concentracions de biomassa animal, mentre que els homínids, a més, en creen de 
noves. 

Tot i així, la dispersió de fauna i indústria sembla reflectir un ús preferencial 
de certes àrees per a portar a terme activitats específiques. Tal i com s’ha apuntat en 
anteriors treballs, al llarg de tota la sèrie, la majoria de seqüències de talla es porten a 
terme a la zona de TN (màximes concentracions de matrius d’explotació i de BP de 
format micro). Aquesta seria l’àrea millor il·luminada de la cova. Posteriorment, 
alguns d’aquests objectes es desplaçarien més cap a l’interior on s’utilitzarien i 
s’abandonarien (nivells de TG, amb sobrerepresentació d’objectes configurats i 
absència de productes propis de fases d’explotació) (Mosquera, 1995, 1998c; 
Carbonell et al., 1998c; Carbonell et al., 1999b). 

En els nivells sincrònics TG10A-TN7, per exemple, s’han pogut diferenciar 
tres zones principals d’acumulació: una a l’extrem nord (línies 16-18), amb moltes 
restes òssies de grans dimensions i forta presència d’activitat de carnívors, una de 
central (línies 20-22) amb acumulacions igualment importants d’ossos, però més 
fragmentats i associats a un gran nombre de bases naturals i objectes configurats, i, 
finalment, una zona més al sud, sota el conducte vertical de TN (línies 25-27), amb 
acumulacions de fauna menys importants i amb evidències de fases de producció lítica 
(Vallverdú et al., 1999). 
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Com a resum, doncs, podem assenyalar que les ocupacions humanes 
documentades a Galería estan clarament dirigides a l’aprofitament de la biomassa 
animal que bàsicament hi arriba per la trampa natural que representa el conducte situat 
al sud del sistema. En l’àmbit litotècnic, aquestes activitats impliquen tant l’aportació 
d’instruments ben elaborats, de producció al·lòctona, com seqüències d’explotació i 
producció en el propi indret, dirigides a satisfer necessitats immediates. Els homínids 
realitzen un accés primari als cossos dels animals caiguts (l’accés dels carnívors a 
aquests cossos sembla ser posterior, ja que la sobreposició de mossegades a marques 
de tall així ho sembla indicar). De la composició del registre ossi se’n dedueix que els 
homínids s’emporten sencers els animals de talla més petita, així com les parts 
nutritives dels de talla mitjana i gran (a jutjar per la desproporció entre restes axials i 
apendiculars, preferentment extremitats, sobretot les posteriors). A nivell d’activitats, 
això implica tasques tant d’escorxament, com de desarticulació i descarnat. A més, 
l’existència d’ossos fracturats indica que també es realitza un consum del seu moll a 
l’interior de la cavitat. 

Galería, en definitiva, és un enclau que es visita de forma esporàdica però 
reiterada. La cavitat enregistra un fort impacte antròpic des que s’obre a l’exterior, poc 
abans dels 350 ky BP, i que es perllonga durant uns 150 ky. Tot i que hi pot haver 
variacions al llarg de la seqüència, en general no es detecten les característiques 
pròpies dels llocs d’ocupació centrals o campaments (alta antropització de les restes 
faunístiques, abundància de seqüències de talla lítica, organització de l’espai, fogars, 
evidències de trampling...). A més, les pròpies condicions de la cavitat (abundants 
entollaments, espai limitat, poca il·luminació...) expliquen, en part, la poca activitat 
domèstica documentada. Evidentment, aquests aspectes poden variar al llarg de la 
seqüència; si ens guiem per les concentracions i la pròpia composició del registre 
arqueològic, els primers nivells d’ocupació (GIIa) i la base de GIII (TG10A-TN7) 
podrien representar moments amb ocupacions més intenses que no pas la resta, 
sobretot que els més moderns, en els quals la quantitat d’artefactes decreix 
substancialment, paral·lelament a una reducció de l’impacte antròpic sobre les restes 
faunístiques i a un augment del pes relatiu del dels carnívors. 

Les activitats reconegudes a Galería, i el model d’ocupació inferit, impliquen 
un marc més ampli d’aprofitament dels recursos de la Sierra. Si bé a Galería no es 
donen activitats ni ocupacions molt complexes, sí que ho és l’estratègia general 
inferida, basada en un control del territori, en el coneixement de les trampes naturals 
existents en l’entorn, en la competició amb els carnívors per l’accés als recursos 
càrnics (i l’èxit, contrastat per la identificació de l’accés primari) i en una major 
especialització dels homínids (carn, medul·la i pell). A nivell tècnic, aquesta 
complexitat es tradueix en una gestió planificada i complementària de les matèries 
primeres, així com en la previsió que implícitament ens està indicant l’existència d’un 
equip instrumental produït a l’exterior, transportat a l’enclau concret i pensat per a 
satisfer unes necessitats molt concretes. 
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