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En aquesta sèrie hi ha un cas de deformació especial que provoca un arrodoni-
ment i poliment molt marcat de la superfície de la vora activa en les dues cares (làmi-
na 2f): és el resultat de raspar pell amb abrasius durant 60' amb un objecte de sílex.
Les àrees de dipòsit convex dens són àmplies, força llises i contínues (làmina 3a). Però
presenten corrosió. És a dir, aquesta acció provoca una forta energia que fa migrar
molta matèria a la superfície, la suficient per generar grans àrees de dipòsit dens i re-
lativament profund.

En canvi, l'acció de l'ocre provoca una abrasió i una corrosió extremes allà on
més ataca amb el resultat de permetre una generació molt pobra de dipòsit (làmina
3b) i una component principal de pèrdua de matèria a l'exterior de la roca. El dipòsit
que veiem en la darrera imatge és convex, de densitat important però discontinu i for-
mat de petits agregats. No ho considerem generalment la resta d'un dipòsit més po-
tent, només és l'expressió d'un esforç tan gran que, enfront d'ell, la roca respon frac-
turant-se contínuament i perdent matèria. A la làmina 3c veiem com una fracturado
escalariforme afecta un tram de dipòsit. Aquest dipòsit no és diferent de l'anterior, és
igualment dens i discontinu. Aquestes zones, vistes a una escala baixa apareixen com
en la làmina 3d. En els punts de màxim esforç hi ha fracturado i arrasament continus,
l'energia depassa la magnitud de la que genera dipòsits. En canvi, en les zones late-
rals es formen dipòsits convexos i densos, continus com el de la làmina 3a. Es tracta
de fases d'esforç diferents. L'abrasió que estem definint està a una escala molt més
gran que la que definim normalment com punts aïllats d'estries o escantells.

Aquest comportament és general per aquesta acció. En d'altres casos hem ob-
servat els punts de compressió i dipòsit de baixa densitat que, molt sovint, són els únics
que es poden formar (làmina 3e). I l'aspecte final és com a la làmina 3f, en què les
línies d'abrasió marquen el moviment de l'esforç que ha arrasat una gran quantitat de
matèria. S'hi observen també depressions en forma de creixent lunar alineades que
podrien correspondre a fracturado plàstica, indicant un esforç encara superior. Aquest
objecte va ser usat per raspar pell fresca amb sorra com abrasiu, mentre que l'anterior
ho havia estat amb ocre. També es tracta d'un objecte de sílex.
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TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA

La transformació de la fusta és una de les activitats amb major càrrega infor-
mativa i sobre la que s'ha discutit més. Quan hom parla de fusta ja en separa qualse-
vol vegetal herbaci que pogués formar part de la dieta i la recol·lecció del qual pogué
entrar dins de l'òrbita de l'economia de reproducció. La fusta, en canvi, ha de ser con-
siderada una matèria prima inclosa en el cercle de l'economia tecnològica: ja sigui per
a la consecució d'un bé final, per exemple bastir refugis, o per obtenir un altre medi,
com la producció d'instruments. La primera possibilitat determina un comportament
complex que, per als períodes més arcaics seria de mal demostrar. La segona com-
porta unes cadenes de producció i una variabilitat de comportament tècnic altament
significatives. En una direcció o un altre, la transformació de la fusta ha comportat
normalment discussió, tot i que hom proposa que, molt probablement, fou un material
usat abans que la pedra al llarg de l'evolució humana (Beyriès, 1984: 125).

Moltes vegades, aquesta activitat és una de les més representades Beyriès (op.
c/f.:125) esmenta que ha interpretat transformació de fusta per al 59,5% dels objectes
amb deformacions per ús que analitzat (la xifra correspon a un càlcul nostre a partir
de les dades que dóna aquesta autora). Interpreta aquest percentatge tan alt en fun-
ció de la gran quantitat d'accions implicades en la transformació de la fusta (Beyriès,
op. c/f.:127). Tanmateix, si bé són moltes les possibles no són sempre necessàries totes
i aquesta autora no refereix quines activitats descriu en els conjunts que analitza.

Qui sí ho fa és Keeley en l'estudi d'un conjunt tecnològic olduvaià de Koobi Fora
amb una datació entorn d'1.5 M.a. d'antiguitat (Keeley and Toth, 1981), en l'anàlisi dels
registres de Clacton, Swanscombe i Hoxne (Keeley, 1980) pertanyents tots tres al Plis-
tocè mitjà britànic, i en el segon estudi d'un d'ells, Hoxne (Keeley, 1993). En tots aquests
conjunts descriu accions de transformació de la fusta. A Koobi Fora descriu un objec-
te usat per serrar fusta i dos usats per a rascar-la. Això indica que els conjunts de Mode
1, almenys en un moment avançat, produeixen elements de fusta mitjançant cadenes
operatives relativament llargues.

Al conjunt del Plistocè mitjà britànic, Keeley determina accions de rebaixar/alli-
sar, colpejar/desbastar, serrar, rascar I tasconar (Keeley, 1980; Keeley, 1993). Es tracta,
doncs, de conjunts amb cadenes d'intervenció sobre la fusta molt importants, els més
destacats dels que han estat analitzats fins ara per al Mode 2. A Clacton, on la cadena
d'intervenció de la fusta és especialment completa i complexa, s'hi coneix de fa anys
el que ha estat interpreta pel mateix Keeley com un bastó per cavar (Oakley, Andrews
et al., 1977). Amb aquesta resta la transformació de la fusta es distancia dels proble-
mes més greus de la transformació de l'os i la banya, materials per als quals no hi ha
cap resta transformada coneguda i clara.

Més recentment s'han dut a terme anàlisis de les deformacions per ús en con-
junts de l'Europa mediterrània corresponents al Plistocè inferior i mitjà: Isèrnia La Pi-
neta (Longo, 1994), Monte Poggiolo (Longo, 1996) i Atapuerca (Ollé, 1996; Vergés,
1996). A Isèrnla només s'han determinat accions de carnisseria però en els altres també
s'ha determinat la transformació de la fusta. Les accions descrites són normalment de
raspat o rascat però en un cas també es planteja la possibilitat d'accions de colpeig
amb un instrument de format mitjà-gran (Ollé, 1996:139).

Malgrat aquestes dades creuades, el bastó de Clacton ha romàs generalment
com dada única i poc consistent i les traces d'ús determinades han estat sempre ob-
jecte de dubtes basats en la indefinició i inseguretat de la pròpia interpretació en anà-
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lisis de deformacions per ús. Recentment, però, com hem comentat en l'apartat d'ac-
cions de carnisseria, s'ha descobert un conjunt (no pas un objecte aïllat) d'instruments
configurats en fusta en el jaciment alemany de Schoningen (Thieme, 1997). Es tracta
de projectils i llances d'escomesa. Estan fets a partir d'un sol arbre cadascun. Ha cal-
gut, doncs, tallar l'arbre i eliminar-ne les branques i l'escorça. Tenen mides diferents,
que van fins als 2.30 m., però el patró de configuració és idèntic, amb el pes i gruix
màxims al davant i es redueix en direcció a l'extrem proximal, igual que les javallnes
modernes (Thieme, 1997:809). Ja hem comentat en l'apartat de la carn que estan
associats a restes de cavall clarament consumides per homínids. El comportament és
complex en la producció d'instruments I en la captació de recursos alimentaris.

Aquesta notícia sembla que pot estabilitzar i afermar més la resta de dades ci-
tades. Remarquem que el patró de configuració de les llances de Schoningen, per
exemple, inclou les accions que Keeley (1993:135) interpreta en els registres de Hoxne
i Clacton. A nivell metodològic, es pot construir (o començarà bastir) una concepció
més completa i àmplia del comportament i la complexitat tecnològica creixent dels ho-
mínids del Plistocè mitjà, almenys a Europa. I perquè aquest punt de complexificació
s'assoleixi és necessari concebre un origen primitiu per accions de transformació de
la fusta, tal com indica Keeley pels registres africans.

Els objectes

S'han emprat quinze objectes per a diverses accions sobre fusta. Cinc objectes
són configurats en sílex d'edat neògena, un en sílex d'edat cretàcia, dos en quarsita
de la formació de Barbadillo, dos en dolomía i cinc més en sílex foranl a la Sierra de
Atapuerca. Es tracta de la sèrie amb més objectes i amb més varietat de roques, s'hi
podran contrastar més fenòmens lligats a la matèria primera que en d'altres accions.

Les accions

Les accions que hem seleccionat per a l'anàlisi abarquen l'ampli ventall que hem
citat en la introducció i que han estat descrites en d'altres conjunts (Keeley, 1993) i
que aquí estan desenvolupades tal com les defineix C. Gutiérrez (Gutiérrez Sáez,
1996). Un objecte ha allisat, una acció d'angle molt baix i incidència minvada en la
matèria treballada. Un altre ha cisellat, una acció parella a la que Keeley (1993: 135)
anomena tasconar. Dos han percudit, el que Keeley en diu colpejar i que, en la litera-
tura anglesa en general, apareix com «chopping». Dos han ranurat: s'hi podrà contrastar
que les deformacions que hem vist associades a la penetració amb pressió important
en l'os són restrictives d'aquest darrer material i no de les accions referides. L'acció
de raspallar està coberta amb dos objectes, la de raspar amb tres i la de rebaixar amb
un: tres accions perpendiculars però que requereixen un angle d'acció més alt que en
l'allisat, especialment l'acció de rebaixar. Finalment, tres objectes han serrat. Només
hi faltarien les accions en què s'usa l'aixa, tot I que hi presentem objectes que han
percudit.
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Les deformacions presenten sempre extensions mitges-altes (gràfic 1), en cap
cas no se'n donen de baixes, tot i que una bona part dels objectes (5) han estat usats
durant 15' o menys. És molt important el percentatge d'extensions totals o pròximes a
ser totals. Cal recordar que l'extensió es presenta com percentatge del total de la uni-
tat o aresta que ha intervingut en l'acció. Hi ha objectes pels que s'ha computat una
extensió alta i en la figura de l'associació de deformacions s'observa deformada una
part menor del que es diu si es té en compte la totalitat de l'aresta, però si la totalitat
de l'aresta no ha entrat en contacte amb la matèria treballada no es té present. Es tracta
d'un índex de deformació per àrea implicada. Els objectes que presenten més exten-
sió són, evidentment, els que han servit per ranurar perquè en ells l'àrea implicada és
petita i sol deformar-se tota.

L'amplitud i la profunditat només han pogut ser preses respectivament en 11 i
12 objectes. L'histograma no indica els valors reals sinó que els agrupa aproximativa-
ment. El grup d'amplitud més baixa es situa entorn de 50 um i la presenten 4 objectes
(gràfic 2). A partir d'aquí el creixement en l'amplitud és progressivament compartit per
menys objectes. No és una corba normal perquè no hi ha cap grup de registres per
sota els 50 um d'amplitud. Si intentem relacionar-ho amb la roca de l'objecte o amb
l'acció o el temps no apareix cap regularitat només una constatació qualitativa: els dos
objectes amb una amplitud major són configurats en dues de les roques més fràgils
de la sèrie: sílex de Kurtzia i sílex cretaci de la Sierra de Atapuerca.
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La profunditat (gràfic 3) presenta dos grups clars: un de molt baix valor, amb pro-
funditats menors de 100 um i un segon amb una mitja de 200 um. Finalment dos ob-
jectes estan realment molt distanciats, amb profunditats extremes de 600 um i 1000
um. Tampoc sembla que aquesta ordenació tingui una explicació i correspongui a una
regularitat.

L'extensió diferencial de les deformacions s'observa millor amb la descripció dels
grups d'accions. El grup d'accions transversals d'extracció de matèria amb angle de
treball baix, en què hi tenim allisar, rebaixar i raspallar no presenta un únic patró d'ex-
tensió. En l'allisat (fig. 1) tenim la distribució més discontínua i molt concentrada en
una porció de la vora activa. En el raspallat es dóna la major extensió, del 75% i molt
pròxima al 100% (fig. 2). El rebaixat estaria a mig camí, amb la deformació al llarg
d'un 50-75 % de la vora activa. Les tres últimes activitats assenyalades tenen trams
de continuïtat important, sobretot en un dels objectes que han raspallat.

En el grup d'accions longitudinals de tall, els tres objectes que han serrat pre-
senten deformació en trams molt discontinus i especialment concentrats sempre en el
centre de l'aresta. Només un dels objectes (fig. 3) té una deformació distribuïda per
tota la vora, tot i que manté el patró altament discontinu. En aquesta acció es veu com,
amb el temps s'amplia la distribució. En l'objecte que només ha servit durant 15', la
deformació es concentra moltíssim en el centre de l'aresta, mentre que amb 60' ocu-
pa entre el 50% i el 100% de la vora, tot i que de forma discontínua, com ja hem asse-
nyalat. Aquesta discontinuïtat està causada pel propi moviment en què contínuament
es canvia la zona de contacte.

En les accions transversals de tall (cisellar i percudir) la distribució és molt menys
discontínua i ateny trams amplis de forta homogeneïtat, sobretot en l'acció de cise-
llar. En la de percudir, un dels objectes ha presentat molt poques deformacions plàsti-
ques i la modificació que s'hi ha observat és, gairebé exclusivament, abrasiva.. En els
altres dos, però, està molt més desenvolupada I el de la figura 4 (usat per cisellar) és
el que té la deformació més intensa i contínua. En aquests casos, tota l'àrea que pe-
netra profundament en l'interior de la fusta hi té un contacte de fricció important i, com
que aquest contacte es manté contínuament, mentre dura l'acció, perquè l'eina no se'n
mou ni és extreta, es traduexi en deformacions més contínues i extenses que les que
hem descrit fins ara.

Les accions de ranurar, ja siguin longitudinals o transversals tenen punts en comú
amb les anteriors de cisellar i percudir: el fet que l'objecte actiu no talla el contacte
continu amb l'interior de l'objecte treballat, on la temperatura I la fricció no s'abaixen
per a totes les àrees que tenen contacte directe amb la fusta. Com que la resistència
de la fusta és homogènia i tendeix a provocar pressió sobre la totalitat del volum del
tríedre, la deformació és Intensa I contínua (Figures 5 i 6). En totes dues es distingeix
clarament quina és la faceta que condueix el moviment i obté més resistència de la
matèria treballada, en els punts on aquesta mateixa també es deforma més i permet
de ser modificada. Especialment en la figura 5 es veu com totes les arestes sobresur-
tints de les diferents cares del tríedre presenten dipòsit desenvolupat, tot Indicant el
grau de contacte de tot el volum, com ja Indicàvem en les deformacions produïdes per
ranurar os. Tanmateix, la forma de dissolució I resposta plàstica és molt més accentu-
ada en aquest darrer material que en la fusta.
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Associació de deformacions

La fase intercristal·lina (gràfic 4) està molt més ben representada que en d'al-
tres matèries transformades, ja que aquí el grau de compressió és important i signifi-
catiu: en sis objectes, en alguns dels quals arriba fins al 50% d'extensió en el tall. L'abra-
sió també hi té un pes destacat tot i que menys significatiu. La presència de la
compressió no està explicada per la diferència d'activitats, les quals es reperteixen ale-
atòriament en els dos grups. En canvi les roques de configuració dels objectes sí que
semblen explicar-ho. Els objectes que no presenten compressió són les dues varie-
tats de sílex de la Sierra de Atapuerca i la quarsita de Barbadillo. Els materials foranis
al registre d'Atapuerca, en canvi estan sempre afectats per compressió: tenen una ten-
dència major a ser deformats per plasticitat intercristal·lina que els provoca, de forma
específica, la transformació de la fusta. L'associació abrasió-compressió no té cap fun-
ció concreta: un patró d'abrasió no en comporta un d'específic de compressió. La de-
formació plàstica intercristal·lina es dóna com forma lateral o marginal respecte els
esforços principals (figura 7): el lloc que moltes altres vegades, com en l'objecte de la
figura citada, ocupa el dipòsit botrioïdal, a l'interior de les superfícies o en els extrems
de la zona afectada en la vora. En definitiva, no és una forma normal de deformació,
tot i que és Important constatar que sí és una pròpia d'esforç baix.

Els mateixos objectes que presenten compressió tenen també dipòsit de baixa
densitat com a deformació plàstica intracristal·lina (gràfic 5), d'Importància secundà-
ria però ben patent.Això ens acaba d'indicar que aquests objectes amb la fusta des-
envolupen deformacions acumulatives, són relativament funció del temps: l'esforç els
provoca deformacions plàstiques intercristal·lines que es transformen per alliberar de-
fectes amb recristal·litzacions marginals i lleugeres, poc denses. Aquestes, en créixer,
molt sovint es transformen en dipòsits convexos que no són mai molt continus. En
aquest sentit acumulatiu és que parlem de deformació en funció del temps.

Malgrat la significativa presència de dipòsits de baixa densitat, el més important
és el d'alta densitat, desenvolupat en tots els objectes amb extensions mitjanes i al-
tes. En dos casos el dipòsit d'alta densitat té una extensió baixa, del 25%: dos objec-
tes que han treballat només 15'. En ells el dipòsit no és la deformació més important,
sinó l'abrasió i, en un, també la compressió. És una nova dada que indica que les de-
formacions provocades per la fusta són funció del temps, almenys en un tipus concret
de material. Si el temps és important també ho són l'augment progressiu (funció del
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temps) de la temperatura i de la fricció, amb una minva igualment progressiva de la
resistència de la xarxa de la roca en qüestió. En aquelles dues accions, quan s'usen
els objectes 60', l'extensió i la intensitat de les deformacions varia considerablement.

Les accions que presenten més deformació (75% o més) són les de cisellar, ra-
nurar i serrar, com ja hem observat en d'altres matèries treballades i que hem intepre-
tat a causa de la interacció més intensa, en aquest cas, amb la fusta. En canvi, és més
rara la presència en aquest grup de l'acció de raspallar, una acció transversal d'angle
d'atac baix, en la qual l'objecte penetra de forma diferencial segons el punt de l'aresta
de què tractem, i que està definida com l'acció d'un objecte de tall abrupte (Gutiérrez
Sáez, 1996) en el qual és difícil, o més difícil, l'abrasió. Un, de sílex neogen, compleix
aquesta previsió sobre l'abrasió baixa, però l'altre, d'un tipus de sílex diferent, presenta
una abrasió mitjana. En general, no podem explicar per què es dóna el comportament
indicat en aquesta acció, diferentment d'altres de parelles.

La deformació alta és la més present (gràfic 6), però les deformacions baixes,
nul·les i mitjanes juntes formen un grup més ampli, tot indicant una certa diversitat.
Aquesta diversitat és mostra més clarament en el gràfic 7, on es descriuen els per-
centatges de cada varietat de deformació i veiem com hi ha un comportament molt
divers i poc organitzat. Inclús un dels objectes que té les deformacions més baixes és
un dels que ha ranurat i té el 100% d'extensió de dipòsit, mentre l'altre que ha ranurat
en té una extensió del 100% per a les tres categories més exteses. És a dir la mateixa
activitat, la mateixa roca (sílex neogen) i el mateix temps (60') provoquen deformaci-
ons molt diferents en aquest sentit. És, però, l'única diferència que presenten aquests
dos objectes, perquè la resta de característiques de les deformacions són idèntiques.

Malgrat que hi ha moltes deformacions baixes, es donen generalment les tres
categories, de les quals, la més present és l'abrasió, fets que és particular.

Característiques del dipòsit

Els dipòsits són, principalment en franja (gràfic 8) però les formes discontínues
són molt presents. El més destacable és la importància que presenten les formes mix-
tes, tot indicant una lateralitat important, que pot ser la que afecti la generació de les
deformacions que comentàvem suara. La lateralitat forta indica un ràpid i espaialment
brusc canvi de condicions que afecten la deformació de la roca. Aquests canvis sob-
tats afavoreixen molt l'alta varietat de comportament i la deformació acumulativa que
hem descrit.

Una segona conseqüència de la forta lateralitat i els canvis sobtats d'esforç la
veiem en la discontinuïtat com a forma principal de distribució dels dipòsits (gràfic 9):
els discontinus i molt discontinus són 10 i els continus i molt continus són 5. Noti's l'ex-
trema variabilitat que fa que convisquin dipòsits molt continus amb molt discontinus
amb un valor idèntic ambdues categories. Tampoc hi ha una relació estable entre la
continuïtat i la disposició, és a dir, una categoria de disposició no n'implica una de con-
tinuïtat concreta.

Només hi ha dues activitats que presenten una certa regularitat: raspar, amb di-
pòsits en clapes i discontinus, i ranurar, amb dipòsits en franja molt continus. I amb-
dues es podrien prendre com paradigmàtiques d'accions que afecten una línia o su-
perfície i accions que afecten un volum si no fos que les altres accions són molt
variables, per exemple, la de serrar provoca dipòsits mixtes, tan aviat continus com
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discontinus, indicant variabilitat però també lateralitat, fet que sembla que no es dóna
0 es redueix molt amb les accions de raspar i ranurar: potser són les més estables.

En les categories del volum i la seva continuïtat no hi ha tanta variabilitat i la
concentració en dipòsits convexos (gràfic 10) i monovolums (gràfic 11) és molt evi-
dent. Només en quatre objectes es donen dipòsits botrioïdals i, encara, en tres és en
combinació amb monovolums, ja sigui com a fàcies primària (MV-BOT) o secundària
(BOT-MV). En resum, només un objecte no presenta dipòsit monovolum. Això indica
que, si bé pot ser vàlida la idea de la formació acumulativa contínua, aquesta es ten-
deix a eliminar i fossilitzar per una organització més homogènia dels dipòsits, en par-
ticular, i de totes les deformacions en general.

La densitat del dipòsit (gràfic 12) és una de les categories que demostren la du-
alitat, la lateralitat i l'existència d'un patró de deformació basat en l'acumulació o aug-
ment progressiu de les modificacions. Dos terços dels dipòsits són dens o molt den-
sos i el terç restant és poc dens. Aquest darrer grup és el que ens indica el que acabem
de comentar. S'hi inclouen els dipòsits a clapes, els plans i alguns dels discontinus.
Per tant, ens acaba d'aclarir que els dipòsits plans ho són, no pas per un fort esoforç
1 l'acumulació de molta matèria, sinó precisament per la manca de matèria suficient
per a formar un volum convex. Per activitats, només podem dir que hi abunden les
transversals, però no hi són tots els objectes que les han desenvolupades.

Finalment, la textura (gràfic 13) corrobora les darreres idees amb un predomini
clar dels irregulars i molt irregulars, que també s'acosten als dos terços de la sèrie.
Només cinc objectes tenen dipòsits llisos. Tornen a correspondre a algunes de les ac-
cions transversals, principalment les d'angle baix. Per roques, s'ha de dir que hi en-
tren totes excepte la dolomia.

Procés de deformació

Hem descrit dos processos de deformació diferencials en les accions de trans-
formació de la fusta. El primer d'ells és interessant pel que representa de novedós i
perquè, pel que hem pogut veure, es restringeix a les accions sobre fusta. Es tracta
d'un procés acumulatiu de deformació que s'inicia per una compressió de la xarxa cris-
tal·lina original per avançar en direcció a un dipòsit convex que no és mai una estruc-
tura molt voluminosa i densa. És el procés que hem assenyalat més influenciat pel
temps que fa créixer lentament la temperatura ja que no s'hi dóna en cap moment una
puja forta, ni la formació brusca d'energia lliure. El segon que tractarem és molt més
similar als que hem anat comentant fins aquí i, sobretot, és el que es correspon al
poliment típic de fusta que citen els diferents autors.

El comportament plàstic compréssiu de l'estructura cristal·lina original s'ha con-
trastat en diferents roques. A la làmina 1 a es pot contrastar en una dolomia, en la qual
l'espai entre els petits cristalls de la xarxa es va tancant i, en algun punt, s'omple amb
un dipòsit molt lleuger que no afecta ni cobreix els cristalls. En punts molt pròxims, en
canvi, s'hi poden veure masses molt més importants de dipòsit, més grans que els cris-
talls de l'estructura fresca i que tendeix a cobrir-los. És un instrument de dolomia sili-
cificada usat per raspar fusta. Durant aquest esforç, així com en d'altres roques s'alli-
beren els defectes cap a la superfície i hi recristal·litzen, en el cas de la dolomia
silicificada el que migra cap a la superfície són els silicats que es troben, molt inesta-
bles, en l'estructura original de la dolomia (Dr. É. Jautée, com. pers.). L'esforç genera
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l'energia necessària per fer migrar aquests silicats. La diferència zonal que descriví-
em es deu, molt probablement, a la magnitud de l'energia generada i la quantitat de
silicat alliberat. Tanmateix, abans que tingui lloc aquesta fase de recristal·lització s'ha
produït un comportament compréssiu que deforma la xarxa intercristal·lina. Per tant,
es tracta de dues fases diferents. Només després de la compressiva es dóna l'altra.

En la làmina 1b es pot observar com aquests dipòsits, tot i que són molt febles
i de baixa densitat, poden ser deformats per abrasió que comporta, alhora, una forta
corrosió. La làmina 2e mostra una de les proves que testimonia la migració dels sili-
cats: les acumulacions de silici justa en la zona deformada en un altre objecte de do-
lomia de la mateixa sèrie. Aquestes acumulacions de silici no es donen gens en la zona
fresca, on el silici és molt més dispers.

En la làmina 1c es mostra un altre objecte, aquest de sílex, amb una zonació
lateral important i més desenvolupada del que hem vist en la dolomía. Aquí la com-
pressió i dipòsit menys dens es dóna en la zona interna i en la vora es formen masses
més importants, allà on l'esforç és més important. Malgrat que són masses monovo-
lum s'hi observen netament petites zones botrioïdals que ens indiquen, amb la com-
pressió i dipòsit poc dens de l'interior, la gènesi de la deformació. Després d'una fase
de dipòsit molt poc dens, el manteniment de l'esforç i la puja de temperatura I de fric-
ció corresponents generen l'energia suficient per fer migrar una bona massa de de-
fectes a la superfície per formar el que, en realitat, són encara petites masses de di-
pòsit que no arriben a 10um de profunditat i, difícilment, excedeixen els 20um
d'amplitud. Són creixements convexos molt modestos, que s'encavallen i són veïns
de zones de compressió i dipòsit encara menys dens: tot en zones d'esforç marginal.

Sovint aquests dipòsits tenen un volum molt pla. A causa de la baixa densitat
de matèria es construeixen recristal·lltzacions poc profundes, amb poques capes, fet
que dóna la baixa convexitat de la làmina 1d i 1f, tot i que aquesta darrera ja repre-
senta una fase més avançada que, sobretot, ha estat fortament corroída. La làmina
1e mostra la disposició reticular típica d'aquestes recristal·litzacions tan febles.

A més de la corrosió irregular que acabem d'esmentar se'n dóna d'organitzada en
solcs tot acompanyant la component abrasiva principal, com a la làmina 2a i b.En la 2a,
a més de l'abrasló, i recobrint-la, hi observem petits punts de dipòsit posterior (fletxa
negra gran). És a dir, es tracta de generacions successives de recristal·lltzacions de si-
licats procedents de l'Interior de la dolomía. La 2b també mostra una dolomía que, en
aquest cas presenta un dipòsit molt desenvolupat que ha estat fortament estrlat I corroït.

Aquests dipòsits progressius o acumulatius es donen en les zones marginals d'ob-
jectes que desenvolupen comportaments molt més forts en la zona de màxim esforç.
Les imatges de la làmina 2c i d mostren masses de dipòsit en un sílex i una dolomía
que ja no són explicables per aquelles primeres fases, sinó que s'ha de tractar d'una
zona central en la que l'energia és molt més alta i la migració més important. L'abra-
sió posterior pot ser, també, més desenvolupada, perquè la massa de dipòsit homo-
geni és més important. En la imatge 2c s'observen dos nivells topogràfics, el segon
dels quals tendeix a obliterar les deformacions generades sobre el més profund, tot
donant-les una morfologia més arrodonida, no tan pregona com en les estríes I solcs
de compressió frescos. Les petites franges d'acumulació de dipòsit, paral·leles a l'es-
forç i que mostren un relleu lleugerament més marcat que la resta de la superfície són
causades per fenòmens de compressió generats amb posterioritat al dipòsit.

La làmina 2f mostra una franja de dipòsit convex de tendència monovolum, però
encara marcat per la gènesi botrioïdal, en una zona molt marginal del mateix objecte
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del que veiem deformacions molt més avançades a les imatges de la làmina 3 b,c i e:
la lateralitat ós molt evident. L'esforç generat per la fusta aconsegueix de generar grans
masses de dipòsit en les zones centrals exclusivament. Fora d'aquí hi domina la com-
pressió i el dipòsit de baixa densitat. Com hem assenyalat anteriorment, aquesta és
una característica important que descriu les accions sobre fusta.

En la zona central, doncs, la generació d'energia és alta I el dipòsit és clarament
monovolum des d'origen (ja no s'hi desenvolupen fases prèvies). De vegades és molt
convex, mostrant la forta incidència de l'aigua en el sistema (làmina 3a, b,c i d). La
imatge 3a està presa en un objecte de quarsita de Barbadillo usat per allisar: la mor-
fologia del dipòsit no presenta cap diferència amb el generat sobre sílex neogen de la
imatge contigua: molt dens, convex í llis. Aquestes característiques estan molt pròxi-
mes a les de les accions sobre vegetal. En el cas de l'objecte,de sílex neogen han es-
tat produïdes per una acció de ranurar.

Aquest desenvolupament és, doncs, el paral·lel del que descrivíem per a l'os en
les mateixes accions. És perfectament comparable:

— massa àmplia de recristal·lització;
— afecta tot el volum del tríedre, fet que permet la major migració de

matèria. Es distingeixen, però, en què les accions sobre fusta provoquen un
dipòsit construït en alçada, en volum, a diferència del volum absolutament
pla del corresponent sobre os. En segon lloc, no hi ha les fortes fracturaci-
ons que hem descrit per a l'os. Sembla que en la fusta el sistema és més ric
en aigua, fet que afavoreix el creixement tan fort en alçada.

Si es donen dipòsits més plans en aquestes estructures és per les causes que
observem a la imatge de la làmina 3e: forta compressió que remarca els volums, as-
sociada a abrasió i corrosió que, probablement, transformen el volum i fracturen la mas-
sa. En d'altres casos (làmina 3f) l'abrasió no aconsegueix de trencar el volum convex.
Aquí es tracta d'una eina de dolomía mentre que la imatge 3e corresponia a un objec-
te de sílex, però fixem-nos en la imatge 4a en què sobre un objecte de dolomía, el di-
pòsit lleugerament convex és modificat en un relleu molt pla: no és una qüestió de
material sinó d'esforç.

La combinació d'aquestes dues formes d'esforç és molt clara en les accions so-
bre fusta. Sobre cap altra matèria es dóna de forma tan regular la presència de dipòsit
de baixa densitat. Sobre un mateix objecte es pot observar dipòsit convex ben desen-
volupat sobre ambdues cares, com a la làmina 4c i 4e (objectes usats per serrar) i, en
el mateix objecte trobar zones com la de la imatge 4f (del mateix objecte de la 4e). En
la 4f la compressió i el dipòsit de baixa densitat botrloïdal són ben evidents. Mentres-
tant a la 4e la compressió i la corrosió es desenvolupen sobre el dipòsit: una àmplia
massa molt profunda, convexa i llisa que només es modifica per l'acció de la defor-
mació. L'esforç és, en definitiva, molt poc homogeni.

Els objectes usats per serrar presenten una deformació molt acusada del dipò-
sit que el transforma, sovint, en masses àmpliament estriados i desdibuixades. Aques-
tes estructures són molt visibles a 4b i menys però fàcils de percebre a 4d. El procés
és el mateix però més o menys intens. És a dir, la lateralitat i manca d'homogeneïtat
de l'esforç es manté en la fase de formació de dipòsit i també després, quan el que es
deforma és aquest dipòsit i no l'estructura fresca.
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Les formes de lateralitat són, doncs, variables entre matèries treballades: en la
fusta la marginalitat està marcada per la construcció de dipòsit de molt més baixa den-
sitat i compressió i en l'os, per exemple, es marca per la generació de dipòsits de la
mateixa densitat però de volum botrioïdal, és a dir, format en moments d'esforç dife-
rents o per la implicació d'àrees lleugerament separades: amb una certa discontinuï-
tat d'esforç.
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SEGA DE VEGETALS HERBACIS

En aquest estudi la Intervenció sobre vegetals ha estat considerada important tant
des del punt de vista metodològic com arqueològic. De cara a l'obtenció d'un model
de deformació diferencial del sílex neogen I la quarsita de la fàcies Utrillas, es feia im-
portant una experimentació en aquests materials. En segon lloc, considerem que l'ad-
quisició de matèria vegetal és una hipòtesi de partida vàlida en el context del Plistocè
inferior i mitjà i és necessari de dirigir la investigació cap a la reconstrucció de les ac-
tivitats que hi estan relacionades. Cal plantejar d'entrada, tanmateix, la possibilitat que
la majoria de vegetals haguessin estat recuperats directament a mà, tot formant part,
doncs, de les activitats que no deixen rastre tècnic.

Aquesta activitat de sega l'hem considerada com acció de tallar i és així com cons-
ta en la base de dades, per tant no cal relacionar-ho amb les connotacions econòmi-
ques i de complexitat que normalment té el terme de sega.

Es va preparar, doncs, una experimentació reduïda per segar blat domèstic (Tri-
ticum sp.) i canyís (Phragmites communls). La sega de blat domèstic en particular va
ser plantejada per qüestions més metodològiques que arqueològiques: no partim d'una
hipòtesi de possible existència d'activitats de sega de cereals als conjunts arqueolò-
gics de Plistocè inferior i mitjà d'Atapuerca. Inclús per conjunts arqueològics de l'inici
de la neolitització al Proper Orient es considera menys possible la sega de blat direc-
cionada al consum del gra que amb finalitats tècniques (Anderson, 1988). Aquestes
són poc plausibles a Atapuerca i en canvi, hi és molt probable una adquisició manual
del grans que la mateixa autora considera poc efectiva en el context del Proper Ori-
ent (Anderson, 1988: 181), tenint en compte criteris d'efectivitat econòmica que no són
extrapolables al Plistocè inferior i mitjà. Finalment, volem esmentar que vam selecci-
onar blat domèstic i no el salvatge per qüestions d'accessibilitat.

El canyís, com a representat de tot un conjunt de vegetals similars, l'hem de con-
siderar un possible objecte d'adquisició. Keeley (1993: 134) comenta exemples etno-
gràfics de recol·lecta de fruits vegetals per a l'alimentació però sempre realitzada ma-
nualment. En canvi, la recollida de vegetals amb finalitats tecnològiques és més corrent,
i és en aquest sentit que interpreta les deformacions que descriu a Hoxne i que rela-
ciona amb l'acció de tallar vegetals herbacis.

En el nivell metodològic també és Important perquè, en haver estat segat verd,
presenta unes característiques texturals, abrasives i constitutives diferents del blat, que
va ser adquirit madur. Sobre tot la presència d'aigua i una textura més elàstica, menys
fràgil, el fan apreciable metodològicament.

Canyís I blat pertanyen al mateix grup de vegetals herbacis però donades les di-
ferències en llurs característiques (fragilitat o elasticitat, resistència, consistència, du-
resa, contingut en silici i en aigua... (Anderson, 1992), (Anderson, 1994): 279) ambdu-
es matèries seran discutides a part i tindran, per una banda, conclusions particulars
pel que fa a les variables relacionades amb la matèria treballada I conjunta per les que
fan referència al moviment i a l'acció pròpiament dita.

Els objectes

Les roques usades en la producció dels instruments d'aquesta experimentació són
de l'entorn de la Sierra de Atapuerca. Aquests objectes van ser usats emmanegats en
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falç de fusta. Evidentment, aquest fet ha de ser tingut en compte sobre tot pel que fa
a la distribució de l'esforç i les deformacions en els diferents objectes. Aquestes ca-
racterístiques, per tant, han de ser relativitzades a l'hora d'aplicar-les al nostre con-
junt arqueològic. En canvi, ha estat altament interessant d'obtenir dades sobre el com-
portament i la distribució de l'esforç en objectes emmanegats en sèrie.

S'han utilitzat tres falçs: dues per a la sega de blat domèstic (F1 i F2) i una per a
la sega de canyís (F3). La falç núm. 1. està composta per dues BP de quarsita de la
fàcies Utrillas, adherides amb betum a un mànec de fusta i va ser usada durant 7h.
30' per una persona dretana. La falç núm. 2. està composta per una BP d'obsidiana i
dues BP de sílex d'edat neògena, adherides igualment amb betum a un mànec de fus-
ta. Va ser usada per un esquerrà durant 5 h. 30' i, posteriorment, per un dretà durant 2
h. més. Per últim, la falç núm. 3 està formada per tres objectes de sílex d'edat neòge-
na emmanegats amb betum a un mànec de fusta. L'objecte distal va ser usat durant
20' i els altres dos durant 30'. La causa va ser que, durant l'activitat, l'objecte distal es
va desprendre del mànec.
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Les bases positives d'aquesta experimentació i l'emmanegament van ser realit-
zats per F. Abbès de l'Institut de Préhistoire Oriéntale del C.N.R.S. a Jales (Ardecha)
La sega també la vam dur a terme en l'entorn d'aquest mateix institut.

L'activitat

Durant la sega de cereals, en tot moment es tallaren les tiges a uns 15 cm. del
sòl (fig. 1), i en la de canyís, les tiges es tallaren a mitja alçada. Per tant, no hi ha pos-
sibilitats d'emmascarament de les deformacions per la forta presència d'elements abra-
sius del sòl, com seria el cas si s'hagués treballat arran de terra. El moviment en aques-
tes activitats és subparal·lel al conjunt de l'eina. Però respecte als objectes individuals
varia d'obliqu a paral·lel. Normalment és en un sol sentit proximal-distal, tot i que en
moments molt puntuals pot arribar a ser bidireccional o perpendicular.

— Sega de cereals

Extensió i distribució de les deformacions

La característica principal en la falç núm. 1 és la manca d'una diferència signifi-
cativa en la distribució de l'esforç en les dues cares: és pràcticament idèntic (fig. 2). En
la cara inferior, tanmateix, és lleugerament més intens i, sobre tot, l'extrem proximal
està més afectat i s'hi nota que és el punt de màxima resistència. En general la defor-
mació més intensa es produeix en la zona central dels dos objectes i només en cas de
discontinuïtats importants es dóna en d'altres àrees, sempre en la cara Inferior.

La direcció del moviment està testimoniada per «l'ombra» en la deformació en l'ex-
trem distal de l'objecte proximal (Figs. 2 i 4). En canvi, la zona contigua en l'objecte
distal està afectada. La part central està més afectada probablement perquè també és
la més prominent. Durant l'ús ja es manifestà una dificultat de treball causada tant per la
qualitat baixa de la textura dels dos objectes com per les nombroses discontinuïtats.

Malgrat les dues hores finals d'ús per un dretà, en la falç núm. 2 (fig. 3) les defor-
macions es concentren en la cara inferior inicial. En la superior es poden observar bé
les estructures d'ombra i una feble participació de l'objecte distal, que contrasta amb
el fort desgast del proximal (fig. 5), en el qual es densifica moltíssim la deformació.
En ell, la totalitat de la vora està fortament afectada en les dues cares. Per contra,
l'objecte mesial té una estructura d'ombra proximal i el distal només presenta defor-
mació intensa en el terç proximal sobre ambdues cares, mentre en la resta només està
densament deformada la cara inferior. Contràriament al que passava en l'anterior eina,
aquí no hi ha un desgast especial del terç mesial dels objectes, sinó una tendència a
la deformació total.

Si obviem l'objecte distal, la deformació és idèntica en ambdues cares, el mateix
que per a la falç núm. 1. Sembla que hi pot jugar un paper important la distància d'aquell
objecte respecte el colze de la falç, no una diferència en el moviment o l'ús. Recor-
dem que en la núm. 1 només hi ha dues peces. La pressió del treballador es concen-
tra en aquest punt, el centre de la torsió en el moviment de l'eina.

L'extensió de l'esforç tendeix, en general, a afectar el 100% de la vora. Només
un objecte presenta una extensió menor (gràfic 1). La quantificació de les deformaci-
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Fig. 4a.

Fig. 4b.

Fig. 5a.

Fig. 5b.

ons mostra que es dóna una forta dispersió en les dades absolutes. Tanmateix, hi ha
una diferència substancial entre la falç núm. 1 i la núm. 2. En la primera, la profundi-
tat en superfície volta els 150 um (180 per l'objecte distal i 130 pel proximal) i en la 2,
passa dels 300 um en els dos objectes més afectats (300 i 402 um). Els diferents trams
de deformació també presenten una amplitud major en la segona falç que en la pri-
mera, en què la mitjana és menys de la meitat que en l'altra. Els histogrames d'ampli-
tud i profunditat en superfície (Gràfics 2 i 3, respectivament) es separen clarament en
dues meitats corresponents a cada una de les falçs: el tram de valor menor a la núm.
1 i el de valor major a la núm. 2,

La reduïda mostra no ens permet de fer una valoració estadísitica significativa
de l'extensió de la deformació dins del grup de sega de cereals. Tanmateix, s'hi ob-
serva un fet qualitatiu de gran importància. La falç núm. 1, amb una extensió menor
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de les deformacions, està composta per objectes de quarsita. En la falç núm. 2, l'ob-
jecte amb menor extensió és el d'obsidiana. És a dir, l'extensió dels trams de defor-
mació és clarament dependent de la roca emprada, La quarsita, per la configuració
dels objectes i per la pròpia estructura cristalográfica provoca una extensió menor
de les àrees deformades. Tant la quarsita com l'obsidiana, a més, tenen tendència a
fracturar-se més que no a crear deformacions avançades, especialment la segona roca.
Per tant i en general, en el sílex neogen les deformacions tenen una extensió major,
fet que s'adiu amb les conclusions de les experimentacions mecàniques descrites al
capítol III, que assenyalen, per a la quarsita, una resistència major al poliment i una
facilitat més accentuada a la fracturació,

Associació de deformacions

En tots els objectes es donen les tres grans fases de dissipació: intercristal·lina,
intracristal·lina i deformació dels dipòsits. En canvi dins de cada grup hi ha lleugeres
variacions I importants regularitats. Pel que fa a la primera fase (gràfic 4), en tots cinc
es dóna abrasió i només un dels de sílex neogen presenta una petita proporció de com-
pressió. Tanmateix, es pot plantejar com una generalitat d'aquesta activitat la manca
total d'una etapa compressiva, almenys documentada.

L'abrasió també indica una diferenciació per materials. La quarsita presenta pa-
trons d'abrasió molt baixos, mentre que l'obsidiana representa l'extrem oposat, amb
el grau més alt, tot i que pròxim al del sílex neogen. Aquest darrer material és relati-
vament variable.

En el capítol de dipòsits (gràfic 5) en cap cas s'ha constatat l'existència de dipò-
sits de baixa densitat: la sega de cereals provoca invariablement dipòsits densos i molt
densos. L'extensió dels dipòsits és regularment en el 100% de la vora usada i només
dos objectes en presenten en el 75%: un de quarsita i un altre d'obsidiana. Per tant,
seria un fenomen lligat al moviment i a la situació de cada objecte durant l'activitat i
no pas a un fet relacionat amb la roca. Sobre tot en el cas de l'objecte d'obsidiana ja
ha estat referit el seu allunyament del punt de màxim esforç. Aquesta posició de les
eines també modifica el que seria la regularitat marcada per la matèria treballada, la
qual tendeix a formar dipòsits en el 100% de l'aresta activa.

En general, per aquesta activitat ia deformació dels dipòsits és sempre alta (grà-
fic 6). Dins d'aquest grup destaca, tanmateix la corrosió, regularment àmplia i molt ex-
tesa: del 75% en dos objectes i del 100% en els altres tres. És la mateixa distribució
(gràfic 7) que observàvem per al dipòsit. És a dir, en tot moment el dipòsit està corro-
ït. Fins a tal punt és així que es pot considerar una característica diferencial de la sega
de cereals. L'abrasió es manté en límits baixos, mentre que la compressió es desen-
volupa de forma més marcada en el sílex neogen. Finalment només en tres objectes
s'han descrit diverses capes de dipòsit, sempre amb una extensió no superior al 10%
de l'aresta afectada.

La diferenciació en l'esforç es remarca, com ja s'ha establert, per les zones real-
ment afectades. Hi ha també, però, una altra forma de testimoniar la davallada o la
diferenciació lateral de l'esforç. Quan la totslitat cíe i'aresta no està deformada es donen
al mateix temps punts amb dipòsits poc continus, de volum botrioïdal, enlloc del més
general dipòsit monovolum. De la mateixa manera, es poden donar distribucions en
clapes substituint l'organització en franja habitual. Aquest és el cas de l'objecte proxi-
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Figura 6.

Figura 7.

mal de la falç núm. 1 (fig. 6) en què la meitat distal presenta dissipació intercristal·lina
i dipòsits botrioïdals i en clapes.

L'altre extrem el representa l'objecte proximal de la falç núm. 2 (fig. 7) en què la
presència d'un fort esforç en tota la vora es combina amb unes deformacions sempre
molt intenses, amb deformació de dipòsit en el 100% de l'aresta i, especialment, amb
el desenvolupament de compressió damunt del dipòsit en una extensió important de
la vora.. Aquesta vora és, a més, la que mostra una abrasió més important, si excep-
tuem l'objecte d'obsidiana. Aquí la fracturado de la vora és un indicador més d'un esforç
gran, i no pas un punt de davallada de l'esforç.

Característiques del dipòsit

En l'apartat anterior assenyalem, de forma general, alguns dels trets distintius dels
dipòsits desenvolupats durant la sega de cereals. Aquí aprofundirem en llur descrip-
ció, i pel que fa referència al desenvolupament en profunditat serà abordat com un
apartat propi donada la seva importància especial, ja que no ha pogut ser constatat
en tots els objectes experimentals. El dipòsit causat per la sega en els objectes és en
franja excepte en un cas que és en clapes (gràfic 8). Ens referim a la peculiaritat ge-
neral i sense contradir el que s'ha descrit anteriorment per a la distribució lateral de
l'esforç. Els dipòsits són majoritàriament continus i sempre densos (Gràfics 9 i 12).
Quant al volum i la textura no són variables definitòries. Volums convexos i plans-
convexos, botrioïdals i monovolums són presents en percentatges pràcticament ¡guals
(Gràfics 10 i 11). La textura és irregular en un cas, i llisa i molt irregular en dos cadas-
cuna (gràfic 13). La continuïtat del volum ja ha estat assenyalada com una variable
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que ens pot Indicar el nivell d'esforç en el cas de la sega. Igualment, la textura és
parcialment fruit de la deformació del dipòsit: com més corroït més irregular. Per aca-
bar, els dipòsits plans han estat correlacionats en d'altres activitats (com la interven-
ció sobre os) a esforços grans que deformen molt el dipòsit, o causats per una pressió
forta. Podria correspondre a un fet similar si tenim present que els dos objectes que
en presenten són els més deformats. La roca també podria explicar-ho, ja que aques-
tes dues eines estan produïdes en sílex neogen, mentre les altres ho són en quarsita
i obsidiana. El cas és que es tracta de variables que no identifiquen, en general, la
matèria treballada ni l'activitat, tot i que puguin fer-ho de manera particular per a una
roca.
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Procés de deformació durant la sega de cereals

La primera fase d'esforç, la dissipació intercristal·lina té, en general, una incidència
feble, bé perquè no s'hagi desenvolupat, bé perquè no sigui possible de recuperar per
les deformacions posteriors. Només s'han descrit trencaments dispersos de la vora de
direcció perpendicular respecte al tall en algun Instrument. Per tant, aquestes fractu-
res no es produeixen a causa del moviment principal longitudinal. A més de l'esforç
en aquesta direcció es produeix una resposta del material treballat de direcció perpen-
dicular. En aquest esforç transversal el tall té més problemes per respondre plàstica-
ment o elàstica i es trenca més ràpidament.

La fase de dissipació intracrlstal·lina està representada únicament per dipòsits,
molt extesos en ambdues cares i que presenten un volum únic, una superfície llisa i
una densitat considerable i es distribueixen en franja. Si bé, com diem, tant en la quar-
sita com en el sílex la tendència és a formar una franja homogènia de dipòsit convex
(làmina 1a), els processos es distingeixen a causa de l'estructura cristal·lina. El sílex
funciona com un cos homogeni, mentre que en la quarsita la reacció a l'esforç es pro-
dueix de forma aïllada en cada cristall (làmina 1b).

Les dimensions dels cristalls de quars forma una superfície de volums grans i
separats en la quarsita, tot oferint una forta discontinuïtat davant l'esforç. Aquesta dis-
continuïtat és el primer que queda afectat i en les arestes de cada un dels cristalls ori-
entades cap a l'esforç es formen punts de dipòsit. Aquests punts, molt convexos, són
fàcilment discernibles a la imatge de la làmina 1b. En aquest cas, la deformació és
mitjana: en un estadi més avançat, els volums aïllats haurien estat connectats per la
formació de dipòsit en els intersticis. Els espais intersticials presenten normalment un
relleu més baix (làmina 1c), tot formant ondulacions que no poden ser confoses amb
solcs de compressió.

Així, en la quarsita és clara la tendència i el grau en la deformació. En el sílex, la
massa de dipòsit és en tot moment, si no està excessivament afectada de corrosió,
monovolum (làmina 1d). Després del primer estadi, els dipòsits són molt similars, si
no és una textura més llisa en les quarsltes, menys afectada per corrosió (compareu
la imatge de la làmina 1d amb la de la 1e). Aquesta darrera fase és molt pregona, tot
modificant la textura i la continuïtat del volum. La densitat del dipòsit en permet la com-
pressió (làmina 1f), ben marcada pels solcs paral·lels al tall i al moviment principal.
En molts casos es dóna principalment en el tram central perquè, en ser el més promi-
nent, és el més afectat. En alguns casos (làmina 2a) la compressió marca clarament
convexitats fortes als laterals dels solcs, amb acumulació de material. Això Indica una
plasticitat important del material en el moment de formar-se. Tanmateix, la compres-
sió del dipòsit és una característica poc extesa en comparació amb la corrosió, omni-
present, tot i que en graus diversos. Ja hem assenyalat que, en la quarsita, no forma
una xarxa desenvolupada (vegeu làmina 1e). Però, això no obstant, pot arribar a ser
molt profunda I estructurada en creixents lunars (làmina 2b). El més corrent en amb-
dós materials és una xarxa totalment irregular de depressions en la superfície del di-
pòsit com les que es poden observarà les imatges de les Làmines 1d i 1e. En el sílex,
a més, es dóna corrosió en solcs molt ben marcats (làmina 2c). Els solcs de corrosió
sumats a una deformació compressiva ben patent són els modifiquen els límits del
dipòsit, tot fent-los indentats a la imatge de la làmina 2d. Aquesta corrosió tan marca-
da és el tret més significatiu i diferencial de la sega de cereals: els dipòsits estan
àmpliament corroïts probablement a causa d'una acció química molt forta produïda pel
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