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silici o els àcids propis del cereal. En el canyís, com veurem, no és tan extès. Aquest
cicle és continu i no modificat, de manera que en tot moment es forma dipòsit convex
que, posteriorment és atacat de corrosió, especialment en el sílex a causa, potser, del
fet que en aquesta roca el dipòsit forma sempre una massa homogènia, més fàcilment
atacable. Aquí poden raure algunes de les diferències en la morfologia final de la su-
perfície en les dues roques.

En l'obsidlana el procés és eminentment abrasiu (làmina 2e). Es distribueix en
una franja molt profunda en la que destaquen amplis solcs d'abrasió i corrosió damunt
l'estructura fresca (Làmines 2f i 3a). Llur formació damunt l'estructura fresca indica
un fort atac àcid combinat amb abrasió com esforç inicial. De forma puntual, en zones
de més esforç, es desenvolupa dipòsit convex i dens (làmina 3b), distingit per fractu-
res i compressió marcada que reforça la convexitat (làmina 3c). Tot i que és un dels
objectes menys afectats, el dipòsit és present i sobre d'ell actuen les mateixes forces
que en els altres objectes: compressió i, principalment, corrosió i abrasió. Això indica-
ria que, un cop format, el dipòsit té les mateixes característiques i respon de forma
similar.

La cara superior tecnològica de l'objecte distal de la falç núm. 1és totalment cor-
tical. Per tant, s'hi feia Imprescindible una descripció de la morfologia cortical de cara
a distingir-la clarament de les deformacions causades per l'ús. A la imatge de la làmi-
na 3d podem observar un detall del còrtex amb una textura molt rugosa, causada per
la corrosió important que separa els petits punts de superfície llisa mostrant un interi-
or de volums molt dispersos. Ni aquest interior ni la superfície llisa s'assemblen als
cristalls de quars frescos. Aquests són visibles a la part superior dreta de la imatge de
la làmina 3e. Es tracta de superfícies molt llises i planes, sense les petites depressi-
ons típiques de la corrosió ni el volum convex dels dipòsits. El relleu tan pronunciat,
dispers, de l'interior del còrtex s'assembla més a la morfologia dels punts que hem
definit com corrosió en l'interior dels recreixaments cristal·lins per ús que als cristalls
frescos. Ara bé, la morfologia de la superfície, molt més atomisada i plana, gens con-
vexa, en el cas del còrtex, el diferencia clarament del dipòsit, marcadament volumi-
nós de la imatge de la làmina 3f, una Imatge de dipòsit sobre la cara cortical. Aquí
podem veure la convexitat i la textura inicialment llisa, típiques del dipòsit combina-
des amb un tret comú: la corrosió important, que, tanmateix, no és tan extensa com
en el còrtex. Cal notar que l'escala de les dues imatges (Làmines 3d i 3f) és la matei-
xa. En definitiva, el procés de deformació per ús en el còrtex és similar al que es pro-
dueix en les cares no corticals i, per això, les morfologies finals són semblants tot i
que no ho fossin les originals.
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Làmina 2.
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D

Làmina 3.
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— Sega de canyís verd

Extensió i distribució de les deformacions

Els tres objectes de la falç núm, 3, dedicada a la sega de canyís verd (fig. 1) pre-
senten patrons de distribució i extensió similars (flg, 2). L'única diferència és una tra-
ma lleugerament més oberta en l'objecte distal (fig. 3), el menys usat. En qualsevol
cas, no hi ha diferència substancial en l'ús d'ambdues cares. Tampoc s'hi donen es-
tructures d'ombra, sinó que la continuïtat en la deformació és una característica que
s'ha de destacar: tota la vora dels tres objectes presenta senyals d'esforç i els espais
buits no responen a zones topogràfiques marcades. Únicament la dlssipació intercristal-
lina, i especialment en l'objecte proximal (fig. 4b), es descriu en l'extrem inferior, as-
sociada, per una part, a una prominencia de la vora i, en segon lloc, a la discontinuïtat
del mànec: és a dir, al punt de major pressió. La manca clara d'estructures d'ombra i
la major continuïtat de l'esforç I la deformació s'han d'atribuir a una millor configura-
ció dels objectes individuals I de la falç com a conjunt: la deliniació dels tres objectes
és més adequada i millor aquí que en les dues falçs anteriors.

La dissipació intercristal·lina és l'única que té una distribució diferencial, perquè
la intracristal·lina I la deformació dels dipòsits es donen de forma pràcticament homo-
gènia i constant. Tot I això, no arriba al 100% en cap objecte, molt probablement a causa
de la curta durada de l'esforç. En tots tres objectes la deformació ateny el 75% (gràfic
1). El tret que acabem de descriure no pot ser, doncs, associat a un patró marcat per
l'activitat sinó pel temps d'ús. Considerem (i així ho hem observat en objectes experi-
mentals de la col·lecció de l'Institut de Prehistoire Oriéntale de Jales) que la tendèn-
cia en la sega de canyís és la mateixa que pels cereals: l'ús i deformado del 100% de
la vora activa, tret de punts d'ombra causats per la configuració i que han estat discu-
tits en l'apartat dedicat als cereals.

La deformació del 100% de la vora en les activitats de sega es deuen, tanmateix,
més a l'emmanegament que no pas a la pròpia activitat. L'ús d'un Instrument agafat
directament a la mà donaria, de ben segur, un altre patró d'esforç, menys extens, com
velem que passa en activitats de tallar que descrivim en d'altres apartats.

Com hem vist en la sega de cereals, la deformació dels dipòsits acompanya en
tot moment la dissipació intracristal·lina: pràcticament totes les àrees de dipòsit estan
deformades. El que canvia és la modalitat, que aquí és especialment compresslva.

Més que no pas en la distribució i en les variables de deformació, on més es nota
la diferència de temps és en la quantificació de les àrees deformades (gràfics 2 i 3).
En la sega de cereals hem vist com aquests trets s'associaven clarament a la roca que
rep l'esforç. Aquí, en canvi, obtenim dades sobre el comportament referent al temps
que no hem pogut avaluar fins ara.

A l'objecte distal les deformacions es desenvolupen en àrees de 10.1um de pro-
funditat en superfície i 27.8 um d'amplitud com a mesures màximes. Al mesial, en canvi,
els trams de franja són de 323 um de profunditat en superfície i 1000 um d'amplitud;
i, finalment, l'objecte proximal presenta trams de franja de 100 um de profunditat i 770
um d'amplitud. És a dir, des del primer moment es formen dipòsits comprimits en tota
l'extensió de la vora activa. Ara bé, amb el pas del temps d'ús, aquest dipòsit passa
de distribuir-se en àrees o clapes i constitueix franges clares que tendeixen a una xarxa
cada cop més connectada, per això els trams són més amplis, i més profunda en la
cara, és a dir, envaeix cada cop més espai. Segurament això significa que es forma
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Figura 1

Figura 3. Figura 4.
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més quantitat de dipòsit que tendeix a cobrir espais cada cop més llunyans als punts
d'esforç. També des del primer moment, el dipòsit té, en profunditat, un desenvolupa-
ment molt avançat, en capes successives com s'indica en l'apartat de discussió de les
seccions referint-nos a l'objecte distal d'aquesta falç.

Associació de deformacions

Les tres fases de deformació es donen en tots els objectes. En la sega de canyís
tampoc s'ha descrit compressió de l'estructura fresca (gràfic 4). És la deformació per
excel·lència de la xarxa cristal·lina però en aquestes activitats no es produeix la fluï-
dificació necessària de l'espai intercristal·lí que permet la seva reducció i l'apropament
dels cristalls que defineixen la compressió. Tampoc s'hi dóna dipòsit de baixa densitat
(gràfic 5). Són dues constants dels vegetals herbacis: no hi ha un augment progressiu
de la deformació per una puja constant de l'esforç, fet que es reflectiria en el pas de
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compressió a dipòsit de baixa densitat que es descriu en d'altres activitats. Enlloc d'això
hi constatem una brusca pujada de l'esforç que provoca la ràpida formació de les ca-
pes de dipòsit dens i convex que hem descrit.

El que sí es desenvolupa és una abrasió mitjana, que no passa del 50% (gràfic
4). Només en la cara inferior de l'objecte distal no se n'ha localitzat. En la superior del
mateix instrument, en canvi, són clars els trams en què fora de l'espai dels dipòsits es
poden descriure fractures de la vora (fig. 5). Sempre segueixen una direcció perpen-
dicular a la vora i al moviment principal.

L'esforç principal segueix essent el longitudinal, amb variació obliqua, que pro-
voca el trencament i dissipació intracristal·lins i permet la formació de les capes suc-
cessives de recristal·lització. El dipòsit és generalment convex amb petits punts de
dipòsit pla en l'objecte distal (fig. 5) i, principalment, en el mesial, en el qual està molt
més extès en tota la vora. És un fet important, que no hem trobat en cap altre objecte
d'aquest grup. Això podria respondre a un esforç major o una característica cristal-
logràfica especial de la zona del nòdul d'on va ser extreta la BP.

La deformació del dipòsit és alta (gràfic 6) i està dominada per la compressió com
la variable principal i pròpia. No és que no hi hagi corrosió. Però la compressió, en
algun cas està tan extesa com aquesta (fig. 6) i, sobretot, ho és en una mesura més
gran que en cap altra activitat o material, excepte l'os i la ceràmica. La corrosió està
extesa en pràcticament tots els punts de dipòsit, però molt poques vegades forma solcs:
és més irregular i menys densa que en els cereals. En l'objecte proximal (fig. 6 i Làmi-
na 2f) també abunda la deformació abrasiva del dipòsit, ocupant tota l'extensió del
dipòsit en la cara superior. Finalment, també és característic d'aquest material la des-
cripció de nombrosos punts en què són visibles més d'una capa de dipòsit. Deixant de
banda el que s'observa en la secció de l'objecte distal, en la superfície d'aquest ma-
teix objecte s'ha descrit en un 10% de l'extensió i en el proximal en un 50% (gràfic 7).
Continuem pensant que la seva constatació és efectiva com a tai però que la quanti-
ficació és difícil perquè en molts punts queda emmascarada. Per tant, la manca d'ob-
servació en l'objecte mesial no comporta pensar que no se n'hi formés.

El gràfic 7 mostra una altra característica que reflecteix el temps d'esforç. Men-
tre que la corrosió és constant, la compressió i l'abrasió varien amb el temps de tre-
ball. Així veiem que són molt menys presents en l'objecte distal que en el proximal.
En el mesial només la compressió varia respecte al proximal. En definitiva, si vèiem
que la disposició i extensió de les deformacions eren funció del temps, ara contras-
tem que la compressió i abrasió del dipòsit també ho són. La corrosió, en canvi, en
ser un fet químic, és molt més present i no depèn del temps. Totes les variables que
es mouen amb el temps es podrien considerar com fatiga causada per un augment
progressiu I sostingut de les constants: temperatura, pressió i fricció, tenen una llinda
de desenvolupament i són acumulatives. Si una cosa és clara, però, és que les carac-
terístiques del dipòsit són la primera llinda, la més bàsica. I el dipòsit provocat per la

sega de canyís les acompleix.

Característiques del dipòsit

La continuïtat del dipòsit està marcada, com ja hem assenyalat, pel temps de tre-
ball. En l'objecte distal, amb un temps d'esforç de 20' el dipòsit es distribueix en àrea
(gràfic 8) i té una continuïtat baixa (gràfic 9). En canvi, els altres dos objectes presen-
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Figura 6.

— -w en =

Figura 7.

ten una continuïtat alta del dipòsit i una disposició en franja. Veiem,doncs, que el temps
s'indica tant per les dades numèriques com també per la disposició del dipòsit: en à-
rees amb un temps més baix d'ús i en franja quan s'augmenta. Recordem, però, que
la diferència de temps és molt baixa: 10', tot i que, si ho ponderem, resulta ser un 50%
més de temps.

El dipòsit és en tot cas monovolum (gràfic 11) excepte en punts molt concrets de
la vora en l'objecte mesial en què descrivim dipòsit botrioïdal, és a dir, una variació
en la cotinuïtat del volum que indica petits punts de davallada de l'esforç i, en conse-
qüència, de la deformació. Aquest dipòsit és tan escàs I poc representatiu que no l'hem
assenyalat en l'estadística, tot i que es pot comprovar en els mapes de les deformaci-
ons de la figura 5. Hem d'esmentar aquí que s'han observat dipòsits botrioïdals en
aquests objectes sobre punts molt concrets de la topografia aféctalas per macles na-
turals, responsables de la variació lateral de la morfologia dels dipòsits.

Ja hem assenyalat que el volum dels dipòsits és normalment convex (gràfic 10)
excepte en punts concrets de la cara inferior de l'objecte distal i en la cara superior de
l'objecte proximal. Només es pot atribuir a discontinuïtats crlstalogràfiques de la roca
o a un esforç molt concret marcat localment pel canyís mateix. Una segona hipòtesi
fóra una compressió més forta del dipòsit, tal com sembla veure's en les imatges (ve-
geu Làmina d i e i la discussió de l'apartat següent), tot i que es tracta dels dos punts
més distants en el conjunt de la falç I es fa, doncs, difícil d'argumentar punts de mes
esforç.
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La densitat I la textura del dipòsit són univariants: molt dens (gràfic 12) i llis (grà-
fic 13). La densitat ha estat discutida en diferents llocs com un dels trets distintius del
canyís i que possibilita d'altres morfologies típiques d'aquesta activitat, com la com-
pressió important dels dipòsits. La textura, en canvi, és un fet important perquè distin-
geix el dipòsit de canyís del de cereal, més variable però en el que dominen les textu-
res irregulars i molt irregulars.

Procés de deformació durant l'activitat

Els tres objectes presenten trencament intercristal·lí excepte en la cara inferior
de l'objecte distal. Aquesta fracturado no està causada per l'esforç principal. La sega
no té un moviment únic, constant i mantingut. El moviment predominant és longitudi-
nal, paral·lel al tall o lleugerament obliqu. La resistència de les tiges és, però, perpen-
dicular a la vora, i és aquest esforç suplementari el que provoca els trencaments. És
un moviment que produeix un esforç important, que l'eina no és capaç d'assumir de
cap altra manera que amb la fractura de la xarxa intercristal·lina. Sovint aquestes frac-
tures es produeixen després de la formació del dipòsit, tot trencant la seva continuïtat
(Làmina 1a) i la de la vora (Làmina 1b).

En pocs minuts, l'esforç provoca el trencament de la xarxa intracristal·lina tot ge-
nerant una franja molt contínua de dipòsit extramadament llis i convex (Làmina 1c).
Una de les característiques que n'hem assenyalat a tota hora és el volum molt con-
vex, inflat, que presenta. L'hem relacionat amb la quantitat d'aigua que allibera el
vegetal fresc i que permet una dissolució més completa i avançada del quars. La pre-
sència d'aigua explicaria una altra de les característiques importants del dipòsit de la
sega de canyís verd: la manca de fractures en el seu volum. Aquest dipòsit, amb el
pas del temps d'esforç tendeix a cobrir més i més espai, connectant els diferents trams
de franja i introduint-se en la superfície, acumulant-se en punts més allunyats de l'es-
forç. La franja de dipòsit es conserva molt bé en els objectes d'aquesta activitat (cf.
Làmina 1c) perquè té menys corrosió que en els cereals i per aquest creixement tan
fort i sostingut que hem descrit especialment en discutir les seccions. Així, plantegem
que la generació continuada de dipòsit va minimitzant l'efecte de la corrosió, igual-
ment constant.

Tot i això, es donen punts de menor creixement i major claredat de l'acció de la
corrosió (Làmina 1d) on, l'allunyament de l'esforç principal impideix la recristal·lització
observada. La corrosió, aquí, és àmplia però no s'organitza en solcs si no és en llocs
molt puntuals (Làmina 1e). En la resta d'imatges podem observar dipòsits convexos
molt ben conservats.

Ja hem indicat que, per efecte del temps, s'amplia i creix molt l'acció de la com-
pressió del dipòsit, la qual esdevé un dels fets diferencials del canyís i, plantegem, de
la resta de vegetals herbacis verds. Aquesta deformació es presenta amb aspectes
diversos. El més comú són les ondulacions en el volum del dipòsit que ja podem veu-
re en la Làmina 1c i que són més clares en la Làmina 1f i 2a. En aquesta darrera la
deformació del dipòsit és la que provoca els límits indentats que presenta a la part
inferior de la imatge.

Ara bé un esforç més pregon i que, sobretot, combina els efectes de la compres-
sió amb l'abrasió i la corrosió, donant l'efecte de les imatges de la Làmina 2b i 2c: un
solc molt profund, ample i reincidit, amb una lleugera acumulació de material als mar-
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ges. Considerem que és l'efecte d'aquests tres factors de deformació del dipòsit el que
ha generat les àrees de volum pla que s'observen a les imatges de la Làmina. 2d i e.
Sobretot en la Làmina 2d (una imatge topogràfica) hi observem volums més conve-
xos en els laterals (àrea pròxima a l'angle superior dret de la imatge) de la placa. En
l'interior hi són molt clares les ondulacions convexes en un context de relleu molt més
pla. Les citades ondulacions són causades per la compressió i consegüent acumula-
ció de matèria del dipòsit a les vores del solc, de manera que entre solc i solc es ge-
nera una franja sobreelevada. En segon lloc, també hi és evident l'acció de la corro-
sió al fons dels solcs tot deixant un traç de diminutes depressions aïllades però
aliniades. Tot això ens condueix a pensar que en l'aspecte final d'aquest relleu hi té
molt a veure l'acció de la compressió i de la corrosió. Ambdues es deuen sumar al fet
de tractar-se de zones marginals de l'esforç on la recristal·lització contínua d'altres zo-
nes esborra traces similars.

Finalment, una característica, que és totalment absent del dipòsits convexos ge-
nerats durant aquesta activitat, es pot constatar aquí: l'existència de fractures, esquer-
des en l'interior del dipòsit, perpendiculars a la direcció de l'esforç: fractures de fatiga
o distensió consecutiva a la formació del dipòsit. Aquestes fractures només poden ser
causades, en el context d'esforç en què ens trobem, en punts de la topografia en què,
efectivament la recristal·lització és molt baixa, perquè és molt baix també l'aport d'ai-
gua, i hi tenen més influència variables com l'abrasió (mecànica) i la corrosió (quími-
ca). Per tant, sense aigua i amb l'actuació d'aquestes forces és lògica l'aparició d'es-
querdes com les descrites.

El trencament de la vora i del dipòsit que conté ens permet de calibrar l'extensió
de les darreres fases de dipòsit. A la imatge de la Làmina 2f es pot observar el creixe-
ment especial de dipòsit en franges paral·leles a l'esforç, tot formant cordons de gruix
important. Les esmentades franges es desenvolupen especialment perquè sota d'elles
hi ha una discontinuïtat forta marcada per les ones d'extinció d'un escantell o fractura
de la vora. L'escantell aixeca dipòsit, del qual en queden restes en l'exterior i, poste-
riorment, el dipòsit segueix el seu creixement continu i es diposita especialment als
punts de més resistència: les ones d'extinció. La franja immediata a la vora està a la
mateixa alçada topogràfica que les franges descrites i que la que es veu en la part
inferior de la imatge, la qual correspon al límit de l'escantell. I en un nivell més baix
podem observar zones en les que el dipòsit ha crescut menys i/o ha estat corroït.
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Làmina 1.
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Làmina 2.
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CAPITOL V

DESENVOLUPAMENT
EN PROFUNDITAT DE LES DEFORMACIONS

En la nostra pròpia experimentació, la profunditat en secció només s'ha pogut
estudiar àmpliament en el grup d'instruments usats en la sega, donat que llurs dipò-
sits extensos són els únics que oferien seguretat a l'hora de tallar-los en punts real-
ment deformats. Tot i això no sempre s'ha tallat en punts amb dipòsit. La secció ha
pogut ser mesurada en quatre casos en la sega de cereals i dos en la de canyís. Dels
dos objectes restants un és el d'obsidiana i l'altre de sílex neogen. Aquest fet es pot
explicar per la baixa incidència del dipòsit en ('obsidiana o per haver tallat un punt que
no en presenta.

De l'anàlisi en destaca el fet que tant la quarsita com el sílex desenvolupen bé el
dipòsit en profunditat. Si bé en principi plantegem que el desenvolupament en super-
fície i en profunditat han d'anar associats, el valor més alt l'enregistrem justament en
l'objecte que presenta menys deformació en superfície: el proximal de la falç núm. 1,
produït en quarsita. Per tant, aquesta mesura és, amb les dades que oferim, excessi-
vament erràtica i poc clara. El principal, però, és el fet de constatar-la i mesurar-la en
dues roques diferents.

Pel que fa al grup dels cereals, en dos objectes (un de quarsita i un de sílex ne-
ogen) tenim un valor d'aproximadament 0.5 um (0.43 um i 0.52 um respectivament);
en un cas (sílex neogen) és de 1.2 um i en el darrer (quarsita) és de 3.8 um, el més alt
(Gràfic 1). En la sega de canyís obtenim un valor d'1.5 um i un de 0.8 um (Gràfic 2).
Per tant, no hi ha una variació qualitativa clara entre els dipòsits provocats per aquests
dos materials. Les dades d'ambdós són idèntiques, si exceptuem el valor extraordina-
ri de l'objecte de quarsita assenyalat. Recordem, tanmateix, que els objectes usats en
la sega de canyís ho van ser durant un temps molt més baix que els de l'altre grup
(30' enfront de 7h 30').

Tenim, però, dades d'una altra col·lecció que consta de 12 objectes (Taula 1) ce-
dida per la Dra. P.O. Anderson i formada per 5 instruments experimentals usats per la
mateixa Dra. P.C. Anderson (Institut de Préhistoire Oriéntale, CNRS. Jales, Ardecha),
2 objectes subactuals d'ús conegut procedents de Turquia i 5 objectes arqueològics
de context neolític del Proper Orient i analitzats i interpretats per la investigadora es-
mentada. Les observacions que ara detallarem les hem realitzades nosaltres amb la
mateixa metodologia que la resta del conjunt estudiat.

Els objectes de sega (tots de sílex) presenten dipòsits de profunditat molt baixa:
en dos casos hem mesurat menys d'1 um, en un 2 um i en el quart no hi hem observat
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.

dipòsit en profunditat. És a dir, entren en el rang que hem descrit en la nostra experi-
mentació.

L'ús que hi presenta un desenvolupament més fort en profunditat és la utilització
d'eines de sílex en la producció de ceràmica amb 4 um de profunditat del dipòsit en
un cas. En l'altre només s'hi ha pogut observar compressió en profunditat, amb un gruix
de fins a 5 um. Les peces de trill presenten dipòsit i compressió en profunditat. Evi-
dentment, aquesta segona categoria de deformació és la que segueix un desenvolu-
pament més gran: 20-25 um en un cas i 7-8 um en l'altre. Aquest darrer cas no pre-
senta dipòsit. El tercer objecte només presenta, en canvi, dipòsit: 1-2 um de profunditat,
igual que la primera de les peces de trill citades.

Els objectes d'obsidiana usats per a polir material lític constitueixen un cas a part.
En primer lloc, cal dir que la deformació que presenten és primordialment intercris-
tal·lina i compressiva. Per tant, les mesures que en tenim no corresponen al desenvo-
lupament del dipòsit sinó de les fractures i compressió, fenomen que ha estat molt in-
teressant de descriure en profunditat. Tots dos objectes presenten una profunditat de
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deformació de 20-25 um. És a dir, la mateixa profunditat que la compressió d'una de
les peces de trill descrites, amb la diferència que aquesta darrera era de sílex. En tots
dos casos es tracta del mateix fenomen d'abrasió i compressió provocat per un esforç
similar: fricció de llarga durada contra matèria de cristalls grans i durs, probablement
amb poca aigua.

Finalment, en l'apartat corresponent a les accions sobre os referíem l'observació
de seccions de dipòsits en tres objectes d'aquella sèrie usats per a gravar, ranurar i
perforar, tres accions que provoquen deformacions molt profundes en la roca. En ells
s'ha determinat i descrit i mesurat el dipòsit en profunditat gràcies a fractures forma-
des durant el propi esforç i que ha estat possible de recuperar mitjançant el M.E.R. En
un cas la profunditat arriba fins a 5 um (fig. 8 de l'apartat corresponent) però, com que
la mesura ha estat presa des d'una posició obliqua respecte la secció, la mesura real
podria ser diferent i la que oferim cal prendre-la de forma indicativa. En tot cas esta-
ria en la franja alta dels gruixos que hem descrit en la sega i altres activitats referides
fins aquí. Les altres dues tenen mesures molt menors: 0.69 um en l'objecte emprat per
perforar (làmina 3c de l'apartat corresponent) i 0.3 um en l'emprat per ranurar. Estan
en el rang més comú en els objecte de sega. Així completem, amb objectes usats so-
bre matèries distintes el coneixement del desenvolupament en profunditat dels dipòsits.

En resum, si bé la compressió i abrasió adquireixen profunditats considerables
de fins a 25 um, els dipòsits arriben de forma extraordinària a 4 um en un cas en què
hi ha una abrasió forta, un contacte sostingut, mecànic, amb un material tan dur com
el propi sílex: ceràmica. I, possiblement, en tenim un de 5 um en un objecte usat en
una acció sobre os, un dels materials considerats durs. La temperatura, la continuïtat
de l'aplicació de l'esforç i el contacte amb partícules molt abrasives permeten una forta
dissolució i/o recristal·lització del quars de l'objecte. La presència d'aigua en abundàn-
cia, en canvi, fan possible una fracturació nul·la o molt baixa i un creixement del vo-
lum del dipòsit, el mateix que passa en la sega de canyís.

En les figures 1-4 es poden observar la profunditat i les característiques del dipò-
sit: homogeneïtat, unitat de volum, densitat, compacitat i discontinuïtat neta respecte
l'interior de l'estructura. La figura 1 correspon a l'objecte que presenta la profunditat
més gran, tot i que no en el punt fotografiat.

El primer que cal destacar en les tres imatges és la discontinuïtat entre aquesta
capa superficial i l'interior de l'estructura. Aquest fet és especialment patent en la fi-
gura 3, en la qual una fractura neta constitueix el límit. En segon lloc i també en aquesta
imatge veiem com el gruix de la capa i la superfície de l'objecte tenen la mateixa tex-
tura i densitat.
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La densitat i la homogeneïtat és, doncs, la característica pròpia d'aquestes ca-
pes, constituint, tal com assenyalàvem en presentar els conceptes essencials de la
nostra metodologia, una reorganització de la xarxa cristal·lina tendent a una menor
energia: la continuïtat i la homogeneïtat permet a la matèria suportar millor els esfor-
ços en tenir menys superfície exposada i menor espai intersticial. L'espai intersticial
en la xarxa original i els defectes que conté són els que faciliten o permeten les frac-
tures i la dissolució o recristal·lització.

Es tracta, finalment, de capes compactes però molt plàstiques. Són més defor-
mables, normalment, que la xarxa original: és a dir, permeten una deformació que els
fa resistir millor sense fracturar-se. En definitiva, tenen un comportament diferencial:
quan un dipòsit s'ha instal·lat en la superfície d'un objecte, aquesta superfície seguirà
a partir d'aleshores un comportament nou, propi de la nova estructura: especialment
la compressió en solcs amb acumulació de material als costats, que la xarxa fresca
no permet. Mitjançant aquesta deformació soportará l'esforç sense que l'estructura es
trenqui. Recordem que deformació no indica manca de resistència sinó tot el contrari,
capacitat d'adaptar-se a l'esforç sense fracturar-se.

En últim lloc, ens referirem al procés de formació de les capes de dipòsit. En la
definició d'aquest concepte —anteriorment referit al capítol II— s'ha usat com a base
un comentari personal del Dr. Rafael Rodríguez i la figura 2, extraordinàriament cla-
ra, per definir-ne la construcció en capes. Correspon a l'objecte distal de la falç núm.
3, usada per la sega de canyís.

Ja s'ha descrit com es produeix la generació de les diferents capes. Aquí només
remarcarem que es tracta de l'objecte d'aquesta col·lecció que ha estat utilitzat durant
menys temps. Això ens permet, doncs, d'assegurar que, en les condicions necessàri-
es, el dipòsit es desenvolupa ràpidament, tant en superfície com en profunditat. És, evi-
dentment, una formació que es modifica amb el temps, però no és la variable essen-
cial en la seva aparició. En el mateix sentit, és destacable que aquest extraordinari
desenvolupament es dóna en el grup de dipòsits que hem descrit com especialment
densos, convexos, llisos i menys deformats per corrosió. L'atac corrosiu es deu concen-
trar en moments de més abrasió. En canvi, la forta presència d'aigua en el canyís verd
degué permetre la construcció d'un dipòsit molt voluminós, inflat. Alhora el gran volum
és el que es lliga amb una major compressió. El cas del tornejat de ceràmica seria in-
termedi, combinaria l'acció de partícules molt abrasives i la introducció de gran quan-
titat d'aigua en el sistema, per definir, com s'ha dit, les deformacions que s'hi observen.

En aquesta discussió s'intueixen els problemes de mostreig i consecució de la
secció. Encara que en superfície s'observi dipòsit, a l'hora de tallar la serra pot tallar
en un punt amb corrosió, compressió, etc., de forma que no aconseguirem de veure-
hi dipòsit. Per tant, considerem que l'única manera d'aconseguir mesures sistemàti-
ques i exhaustives en tot el desenvolupament d'una vora serà practicar diferents sec-
cions a trams regulars prèviament marcats. D'aquesta manera s'equipararan les dades
de la secció amb les de la superfície que ja són sistemàtiques. Aquest mateix proble-
ma és un dels que pot justificar el fet que d'altres autors no hagin aconseguit d'obser-
var el dipòsit en secció, donat que només seccionaren un objecte (Meeks, Sieveklng
et al., 1982). Així llur Imatge pot correspondre a una zona de compressió o corrosió i
no hi detectaren desenvolupament en profunditat: llur mostreig és insuficient.

En definitiva, pel que fa a l'anàlisi de les seccions hem pogut assegurar el des-
envolupament en profunditat dels dipòsits, la seva existència i la contrastació del pro-
cés de formació en capes.
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Taula 1.
Anàlisi de l'extensió de les deformacions en el conjunt cedit per P.C. Anderson. En la
profunditat en secció es distingeix el dipòsit (d), la compressió (c) i el dipòsit de baixa
densitat (dbd).

Objecte

experimental
experimental
experimental

I experimental
experimental
etnogràfic (Turquia)
etnogràfic (Turquia)
arqueològic (Nausharo)
arqueol. (Jef-al-Ahmar)
arqueològic (Mureybet)

[ arqueològic (Kutan)
arqueològic (Kutan)

Floca

sílex
obsidiana
obsidiana
sílex
sílex
sílex
sílex
sílex
sílex
sílex
sílex
sílex

Activitat P

tornejat ceràmica (*)
poliment de calcària (**)
poliment de calcària
sega de cereals
sega de cereals
trill (***)
trill
tornejat de ceràmica
sega de cereals
sega de cereals
sega-trill
trill

|
'of. Secció (en um)

i

4 (d)
20-25 (c)
20-25 (c)
<1 (d)
no determ.
7-8 (c.dbd)
1-2 (d)
2-5 (d)
<1 (d)
2 (d)
no determ.
1-2 (d) 720-25 (c)

(*) (Anderson, Inizan et al., 1989); (**) (Anderson, 1994; Anderson, 1994; Ander-

son and Formenti, 1996); (***) (Anderson, 1992; Anderson and Inizan, 1994).An-

derson, P., M.-L. Inizan, efa/, (1989). "Des lames de silex dans un atelier de po-

tier harappéen: interaction de domaines techniques." Comptes Rendus de

l'Académie de Sciences de Paris 308: 443-449.
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CAPITOL VI

EL PLISTOCÈ INFERIOR I MITJÀ
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

La Sierra de Atapuerca (figura 1) està situada a la Meseta nord de Castella a 15
Km a l'est de la ciutat de Burgos. Geològicament, està constituïda per roca calcària
d'edat cretàcia que en la zona sud està fortament carstificada. En aquest complex càrstic
s'hi troben nombrosos jaciments arqueològics i paleontològics pertanyents al Plistocè
inferior i mitjà. Està situada a cavall de les zones d'influència de l'Ebre i del Duero, però
forma part de la conca d'aquest darrer riu. Aquesta posició de tr'ansit la converteix en
una zona ecològica afavorida que, en l'actualitat, reuneix característiques climatològi-
ques mediterrànies i continentals.

A finals del segle passat es va obrir una trinxera per fer-hi passat un ferrocarril
miner, aleshores va quedar al descobert una sèrie de cavitats. Els treballs de recerca
en aquesta zona de la Sierra es van Iniciar a principis dels anys 1960.

El segon espai d'interès arqueo-paleontològic està situat a uns cinc-cents metres
de la Trinchera. La Cueva Mayor, és un complex càrstic amb diversos accesos que
contenen registre arqueològic. A l'interior del complex, i al final d'un diverticle es troba
la cavitat que es coneix com a Sima de los Huesos.

El 1976 la recerca sobre la paleontologia dels óssos iniciada per Trinidad Torres a
la Sima de los Huesos el va dur al descobriment d'una mandíbula humana. Al 1978
Emiliano Aguirre inicià un projecte per intervenir en la Sima de los Huesos i que es va
extendre als jaciments de la Trinchera del Ferrocarril.

Així, doncs, els jaciments de la Sierra d'Atapuerca, constitueixen un conjunt pale-
ontològic i arqueològic amb dos grups de jaciments. La Trinchera del Ferrocarril conté
la Galeria, la Gran Dolina, la Cueva de los Zarpazos, la Sima del Elefante i la Trinchera
Penal. En tots aquests jaciments es porta a terme un treball de recerca arqueo-pa-
leontològic ja que s'hi troben tant les restes dels antics homínids que havien poblat la
Sierra com les deixalles de la seva activitat. Per altra banda, a la Sima de los Huesos
s'hi porta a terme una recerca estrictament paleontológica que té per objectiu l'extrac-
ció i l'estudi de les restes d'homínids que conté el seu sediment.
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ELS CONJUNTS ARQUEOLÒGICS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Els principals conjunts arqueo-paleontològics de la Sierra són, actualment, el ja-
ciment de Trinchera Dolina i el de Trinchera Galena. A continuació en fem una exposi-
ció detallada de ['estratigrafía i registre, a fi de valorar-ne la importancia.

Trinchera Galería (TG)

Actualment es tracta de les restes d'una sala, avui allargada, que té una potència
estratigrafía de 10m. S'hi va començar a treballar l'any 1982 i l'any 1996 es van donar
per acabades les tasques d'excavació. En ella s'hi han trobat dotze sols d'ocupació que
contenen restes òssies d'animals, lítiques i pol·lfniques pertanyents al Plistocè Mitjà.

En el procés de rebliment de la cavitat s'hi poden indicar (Pérez, 1995) quatre dis-
continuïtats litoestratigràfiques Importants que marcarien les unitats principals (figura
2). La primera d'elles en el temps la constitueix un dipòsit de formació autòctona de llims
I argiles laminats, coprogènics i que inclouen espeleotemes. En el sostre d'aquesta unitat
hi ha un gran bloc calgut recobert per una crosta estalagmítica, el qual forma, en algun
punt, la línia de discontinuïtat amb la unitat superior. L'esmentada crosta ha estat data-
da per la sèrie de l'urani I per l'ESR. Per la primera tècnica la mostra és estable, per
tant se n'obté una datació imprecisa però superior als 350 ka. La segona dóna una edat
de 317.6 ± 60 ka. (Grün & Aguirre, 1987).

La segona unitat està formada per paquets de graves, blocs isolats, amb matriu
d'argiles o llims, corresponents a fàcies d'entrada. En l'interior d'ella s'hi han pogut distin-
gir tres discontinuïtats menors que limiten capes successives. Es tracta de la primera
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Estratigrafía de Galería extreta de Carbonellef affl(e.p.)(adaptadadePérezGanzálezef a/»(1995)

Figura 2.

entrada de sediments al·lòctons després del moment probable en què s'obrí l'anome-
nada boca de Tres Simas a la zona sud de la cavitat i que podria estar marcat pel bloc
que hem esmentat al sostre de la unitat inferior. Aquest paquet està actualment exca-
vat i ha donat una gran quantitat de restes tecnològiques i paleontològiques que comen-
tarem més endavant, però de les que ja avancem que no estan en posició primària, sinó
desplaçada per un flux massiu. Per aquesta segona unitat disposem d'una datació per
U-Th que ha donat una edat de més de 350 ka.

La tercera unitat està formada per dos subconjunts principals: l'un de sediments
idèntics als de la unitat anterior i l'altre amb còdols, argiles, llims o lutites constituint,
aquests darrers sediments, dues dinàmiques diferents: fàcies estratificades de flux
(argiles i llims) i fàcies d'erosió (argiles amb còdols) que retallen les anteriors. El con-
tacte entre els dos subconjunts i entre les dues fàcies del segon és sempre indentat.
La procedència d'aquests sediments s'ha plantejat que sigui, també, diferencial: les
fàcies erosives procedeixen de la boca sud, Tres Simas, mentre que les fàcies
estratificades procedeixen del fons de la cavitat. Malgrat que es tracti de fàcies erosi-
ves, llur càrrega és mínima i els còdols de tamany centrimètric, de forma que no impe-
deix la reconstrucció I Interpretació dels sòls d'utilització que s'identifiquen en el seu
interior. És la unitat on hom ha excavat i individualitzat 13 sòls d'utilització, assentats
sobre les dues fàcies del segon subconjunt. Mentrestant, el primer subconjunt presen-
ta un comportament diferent i el registre arqueològic que conté ha estat separat del dels
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sòls. Finalment, en la base d'ambdós subconjunts se'n desenvolupa un tercer que té
una entitat menor i constitueix una fàcies de flux d'argiles de morfologia lenticular. Aques-
ta tercera fase ha estat datada per ESR en 256 ± 23.000 ka.

La quarta unitat presenta la mateixa morfologia que l'anterior, amb la diferència
que el subconjunt constituït per graves, blocs isolats en una matriu d'argiles o llims hi
està menys desenvolupat que en la tercera. En el segon conjunt s'hi distingeixen nivells
individuals. Aquesta unitat és estèril en el sentit arqueològic. El sostre d'aquesta uni-
tat, que és el de bona part de la cavitat, presenta una nova crosta estalagmítica data-
da, com l'altra, per la sèrie de l'urani i la tècnica de l'ESR. La primera tècnica ens dóna
una antiguitat de 118 + 71/-49ka. (Grün & Aguirre, 1987). L'ESR va ser aplicada sobre
dues mostres en dos laboratoris diferents, una dóna una edat de 177 ± 23 ka. (Grün &
Aguirre, 1987) i l'altra de 211 ± 32 ka. (Falgueres, 1986).

Per acabar, ens resta comentar que la cinquena unitat litoestratigràfica descrita a
TG es conserva únicament en el sector sud, a Tres Simas, on la cavitat arriba a la su-
perficie, de forma que s'acaba de reblir més tard, quan la Galeria ja estava totalment
reblerta. Aquesta darrera unitat presenta una subdivisió de nivells, l'inferior dels quals
és un paquet de graves i blocs isolats amb matriu d'argiles o llims i el superior el cons-
titueixen unes fàcies indeterminades a sostre de cavitat.
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La Trinchera Dolina

Está situada a uns 50 metres de la Galería i forma part de la mateixa diaclasa que
el jaciment de el Penal. Té una potència estratigrafía de 17 metres que contenen 11
nivells arqueològics. Aquests es van començar a excavar l'any 1983 i els treballs en-
cara continuen. S'hi han trobat nombroses restes faunístiques, restes d'homínids, in-
dústria lítica i restes pol·líniques que van des del Plistocè Inferior fins el Mitjà.

La litoestratigrafia de Trinchera Dolina (fig. 3) ha estat dividida en 11 nivells (Pa-
rés & Pérez, 1995). Els nivells inferiors estan compostos per llims laminats fins (TD1) i
sediments elàstics d'origen gravitacional (TD2). El final del tram està cobert per un
espeleotema. Els dipòsits que el cobreixen (de TD3/4 a TD11) són graves i bretxes. Ei
nivell TD9 és una excepció en aquesta dinàmica, constituït per una acumulació de guano
de rat-penat. El sediment elàstic consisteix en còdols calcaris de format variat compre-
sos en una matriu de llims sorrosos. Aquests elements elàstics provenen de l'exterior
0 de les parets. TD7 consituteix un nivell hidràulic, però de baixa energia, almenys la-
teralment, perquè s'hi han descrit restes paleontològiques en connexió anatòmica.

La part alta de la sèrie de Dolina està marcada per argiles Mimoses carbonatades
1 terra rossa. En aquesta sèrie litoestratigràfica té una importància especial l'anomenat
horitzó Aurora, un nivell massiu de lutites amb petits clastos dispersos. El tram final
indica una acumulació gravitacional amb processos fluvials interns a la cavitat.

S'ha dut a terme una anàlisi paleomagnètica del rebliment de Trinchera Dolina (Pa-
rés & Pérez, 1995). L'estratigrafía magnètica d'aquest jaciment marca una important dis-
continuïtat en el nivell TD7 en què es detecta un moviment del pol magnètic que es si-
tua en la posició actual. L'estudi de les restes de micromamífers indica que el conjunt de
la base de Dolina (TD3-4, 5, 6 i 8) representa el Biharià tardà (zona Mímomys saviní)
(Carbonell et al., 1995). Aquesta zona s'ha localitzat en d'altres punts d'Europa. Al su-
doest del subcontinent, el límit Biharià-Toringià està marcat per la darrera aparició de
Mimomys savini i els primers registres de rosegadors del gènere Arvícola, de molars
sense arrels. Aquest límit està datat al final del primer terç del Plistocè mitjà.

La combinació de les dades magnètiques i micropaleontològiques indiquen que el
canvi de polaritat enregistrat a TD7 concorda amb el límit Matuyama/Bruhnes, el qual,
al seu torn, és considerat l'indicador del trànsit del Plistocè inferior al mitjà. En conse-
qüència, el tram inferior de Trinchera Dolina representa el final del Plistocè inferior. TD7
i TD8, nivell en el qual s'enregistra la darrera aparició de Mimomys savini a Dolina,
corresponen al terç inicial del Plistocè mitjà.

Finalment, a TD10-11 s'enregistra la presència d'Allocricetus bursae i Arvícola aff.
sapidus. Aquests micromamífers indiquen el Toringià final I, per tant, els sediments que
els contenen representen el Plistocè mitjà final a la Dolina.

Actualment, s'han exctret mostres del tram inferior del rebliment de Dolina per a
realitzar-hi anàlisis per ESR i poder afinar-en la datació, ja que, de TD7 cap a la base,
no hi ha cap precisió cronològica i el paleomagnetisme no ha detectat, en les anàlisis
publicades fins l'actualitat, la presència de la subcrona positiva Jaramillo, molt pròxi-
ma al trànsit Matuyama/Brunhes. Per les dades actuals, en les que no s'ha detectat
aquesta excursió, tota la base de Dolina entre TD7 i TD1 hauria de ser més antiga de
780 ka. i més moderna de 990 ka., data més moderna per a la subcrona Jaramillo. Per
Parés & Pérez (1995:831) podria estar causat per un hiatur estratigràfic o per un mos-
treig incomplet.
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Anàlisi pol-tínica

Durant les campanyes de 1983, 1984 I 1985 es van recollir mostres de sediment
per a realitzar l'anàlisi pol·línica de les seqüències estratigràfiques de TG i TD (Garcia-
Antón & Sainz-Ollero, 1991). A TG el nombre de mostres és de 119, extretes cada 5
cm. en un tall de 5,75 m. des de la crosta que tanca la quarta unitat litoestratigràfica i
en la qual es va prendre la primera mostra. Aquest mostreig aplega els nivells estèrils
per sobre dels arqueològics i part dels inferiors. Tanmateix, només les dues unitats su-
periors de les quatre descrites anteriorment sota la crosta contenien registre pol·línlc;
per tant, només podrem reconstruir la paleo-vegetació per a les utilitzacions antròpiques
puntuals del càrst, mentre que els nivells inferiors, arqueològicament més rics no gau-
diran d'una reconstrucció paleobotànlca ni paleoclimàtica, fins que no s'obtingui als ja-
ciments contigus. Les datacions isotòpiques obtingudes confereixen a aquest jaciment
una importància especial perquè es tenen molt poques dades del Plistocè mitjà superi-
or a Europa; i a la Península Ibèrica són isolades.

La regió de la Sierra de Atapuerca és, avui dia, una zona transicional entre dos
climes I sistemes botànics: el mediterrani i l'eurosiberià. Aquesta situació actual per-
met d'interpretar també la paleovegetació recuperada per l'anàlisi pol·línica. Les da-
tacions que hem esmentat no permeten d'afinar massa la situació cronològica ni la
correlació amb la curva paleoclimàtica obtinguda per l'isòtop de l'O18. Permet, això
sí, una aproximació: les dues unitats que han donat resultats, la tercera i la quarta
(TG11 i TG12) correspondrien al final del últim període glacial del Plistocè mitjà. Pre-
nent la datació més moderna podríem estar entre les fases isotòpiques 6 i 5 i, si es
considera la més antiga, entre les fases 7 i 8, però, en tot cas, en un moment de
recuperació climàtica.

El component principal de la vegetació és l'arbori, que sempre aplega entorn del
50% en totes les mostres. Excepte en un tram, la Zona IV de les definides pels autors
citats, la composició és molt uniforme I hi dominen dues espècies de Quercus, l'una
caducifòlia i l'altra perenne, i el Pinus, i la formació floral bàsica és un bosc mixt. Mal-
grat això, ha estat possible de veure-hi una zonació cronològica i una tendència de canvi
paleoclimàtica en el Plistocè mitjà final a la regió d'Atapuerca mercès a la valoració dels
taxons secundaris, molt variats, que coexisteixen amb les espècies dominants. Aques-
ta gran varietat pot ser explicada per la diversitat litològica, climàtica, d'altitud de la regió
i, bàsicament, per la confluència de característiques climàtiques mediterrànies, atlàn-
tiques i continentals.

La Zona I és la més antiga i està dominada per les dues espècies de Quercus amb
un grup ric de taxons caducs: Fagus, Betula, Alnus, Viburmum, Sambucus, Corylus,
Juglans, Fraxínus, Salix... i un alt percentatge d'Ericaceae. La formació és el bosc mixt
dominat pel Quercus, com hem esmentat, i en el que les espècies arbustives hi tenen
un paper important en el sotabosc i alternant amb el bosc en els espais oberts. Les
condicions eren força humides i les temperatures no eren excessivament baixes. A la
Zona II sembla detectar-s'hi una regressió o petita degradació de les condicions climà-
tiques prèvies, cap a temperatures relativament més fredes i una precipitació menor,
que no pas un canvi més important: la distància respecte els taxons perennes és me-
nor I menys ric l'element arbori. Les que acabem de descriure són les condicions cli-
màtiques durant el període de la utilització antròpica esporàdica de la cavitat.

A la Zona III es detecta un increment en la riquesa d'espècies amb característiques
diferencials: mediterrànies, submediterrànies i temperades. L'aparició de l'O/ea i la
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reducció dels taxons caducifolis definirien una modificació en el medi cap a una
mediterraneïtat amb estacions més ben definides o precipitacions baixes. La Zona IV és
la que presenta una variació més sensible: una primera reducció de Quercus que, cap
al final, es recupera i un augment de P/nus i Asteraceae, que poden arribar fins al 75%
de la mostra entre ambdós grups. En general, hi ha una dominancia de les herbàcies.
A la Zona V tornen a ser importants els dos taxons de Quercus, una més gran varietat
d'espècies arbòries i una molt bona representació del component mediterrani. Probable-
ment aquesta zona correspon a un clima mediterrani més ben marcat que a la Zona III.

En general es detecta una variació d'espècies temperades, a la Zona I, cap a
taxons mediterranis, clarament a la Zona V, tot i que s'insinuava a la Zona lli. El bosc
mixt de base es manté, com la dominancia del gènere Quercus, però hi varien les
espècies associades que marquen millor els canvis. L'evolució cap a un bosc més
de tipus mediterrani sembla la característica principal que es desprèn de la paleove-
getació del Plistocè mitjà final a la regió d'Atapuerca. Cal, però, constatar una varia-
ció mínima en el tipus bàsic: es tracta sempre d'un bosc mixt i les variacions també
poden ser explicades per tractar-se, com hem dit més amunt, d'una zona de transi-
ció climàtica.

Per la Dolina disposem de dades molt fragmentàries en les que destaca el fet que
el sostre de TD6 marca l'inici d'una recuperació climàtica. Això indica que l'horitzó Au-
rora pot correspondre a un moment de canvi cap a condicions d'humitat i temperatura
menys estrictes, però dins d'una fase eminentment freda i seca.

Paleontologia humana

A la Sierra de Atapuerca s'han localitzat restes fòssils d'homínids en tres conjunts
sedimentaris: Gran Dolina, Cueva de los Zarpazos-Galerfa i Sima de los Huesos. Aques-
tes restes pertanyen a dos conjunts antropològics diacrònics. La sèrie de Dolina, com-
posta en l'actualitat per més de 100 fragments d'almenys sis individus, entre els que
es troben restes cranials i postcranials, té una edat de Pllstocè inferior final (Carbonell
et al., 1995; Parés & Pérez, 1995). Les restes dels altres dos jaciments corresponen a
una única població de Plistocè mitjà. Al complex Covacha de los Zarpazos-Galería s'hi
va localitzar durant els anys 70, sense una posició estratigràfica definida.una mandí-
bula homínida, però la resta més destacada la constitueix un fragment de parietal lo-
calitzat recentment, amb una posició clara en el rebliment: en el tram inferior de la sè-
rie del complex, relacionable amb la fase Gil de Pérez (1995). Finalment, el registre de
Sima de los Huesos està entre els més rics de tota la paleontologia humana mundial,
amb més de 2000 fragments ossis corresponents a un mínim de 32 individus d'amb-
dós sexes i d'edats de mort diverses. Aquest registre abarca totes les parts anatòmi-
ques, destacant-hi un bon nombre de restes normalment absents del registre com fa-
langes i ossos de l'oïda i cranis complerts (Arsuaga et al., 1993).

El conjunt de Plistocè mitjà representa la població europea d'aquesta època, cor-
responent a l'espècie denominada, generalment, Homo heídelbergensis. Les caracte-
rístiques facials I cranials que presenta la relacionen amb Homo neanderthalensis de
la qual se n'ha considerat l'ancestre. El problema de definició més important lligat en
l'actualitat amb aquestes poblacions és llur caràcter geogràfic. Definida essencialment
a Europa, molts autors consideren, tanmateix, que Homo heidelbergensis no és una
espècie exclusiva d'aquest subcontinent i la relacionen amb registres africans com el
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de Bodo per formar una població de repartició geogràfica àmplia que origini les pobla-
cions humanes modernes i les neandertalianes en espais geogràfics separats.

En publicacions recents, membres de l'equip d'Atapuerca (Bermúdez de Castro et
al., 1997) han definit un altre quadre per a l'evolució d'aquestes espècies, tot assenya-
lant que Homo heidelbergensis correspon a una població exclusivament europea, ori-
ginada a partir de poblacions del Plistocè inferior instal·lades al nostre subcontinent
procedents d'Àfrica. Aquestes poblacions arcaiques estan representades pel registre
de TD6 i corresponen a unes formes que marquen una relació amb Homo heidelber-
gensis i Indiquen morfologies típiques dels humans moderns. Especialment, la morfo-
logia facial d'aquesta població la relaciona estretament amb la de les poblaciones mo-
dernes, mentre altres caràcters, com els dentaris, encara són molt arcaics. Les
característiques, en general, que presenten, han permès la seva situació en una espè-
cie distinta, separada d'Homo heidelbergensis per una morfologia cranial específica que
comprèn, entre altres, la configuració de l'àrea superciliar que, en la població de TD6,
marca una doble arcada mentre que en H. heidelbergensis forma una continuïtat mas-
siva, a més dels caràcters que ja s'han assenyalat. La denominació proposada per a
aquesta nova espècie és la d'Homo antecessor i formaria part de l'última població co-
muna entre neandertals I humanitat moderna. En aquest esquema la línia evolutiva
europea de Plistocè mitjà és pròpia del subcontinent i es desenvolupa des del Plistocè
inferior i no té relació amb espècimens d'altres continents. H. antecessor, en canvi,
correspon a una població més extesa, que es proposa que existí en d'altres punts ge-
ogràfics, tot i que encara no s'ha localitzat enlloc més.

En definitiva, Atapuerca conté el registre necessari per comprendre l'evolució hu-
mana durant el Plistocè mitjà a Europa i pot influir en el coneixement de l'arbre filètlc
general del nostre grup.

Conjunts tècnics

Als jaciments de Trinchera Dolina i de Trinchera Galeria, disposem de complexos
tecnològics que abarquen cronològicament el final del Plistocè inferior i tot el Plistocè
mitjà. Tècnicament, els conjunts de TD4, TD5 i TD6 pertanyen al Mode 1, amb una edat
entorn dels 800 ka.; els conjunts de TG10, TG11 ¡TD10, corresponents al Mode 2, amb
una edat d'entre 300 i 200 ka.; TD11 està comprès en el Mode 3, amb una edat més
moderna de 200 ka. En definitiva, en aquests dos jaciments es poden traçar les grans
línies de canvi tècnic dels períodes que abarquen. Això no obstant, els espais buits sense
informació són importants i impedeixen algunes visions de detall.

En l'estudi de la indústria lítica d'Atapuerca s'aplica el Sistema Lógico-Analític (Car-
bonell et al. 1992) que permet diferents nivells d'investigació un dels quals és l'estruc-
tural. Aquest situa l'eina en la cadena de producció a la que pertany, justament per la
reconstrucció d'aquesta cadena, evitant les denominacions empíriques no sistemàti-
ques. El primer estadi de la cadena de producció és aquell en el que la Bn (Base natu-
ral) és modificada per part del subjecte per tal de transformar-la i obtenir-ne, alhora,
noves eines. L'antiga base es converteix en BN1G, és a dir, Base Negativa de primera
Generació, mentre que els fragments que se'n desprenen es denominen Bases Positi-
ves de primera Generació (BP1G). Aquestes al seu temps, si tornen a ser intervingu-
des donen lloc a les Bases Negatives de segona Generació (BN2G) i al mateix temps
a les Bases Positives de segona generació (BP2G).
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El conjunt industrial de TD4 és escàs però significatiu. Està compost per cinc ei-
nes elaborades totes elles sobre quarslta. Les BN1G són unifacials unipolars, unifaci-
als bipolars, i unifacials ortogonals. Les BP derivades són, en general, de petit format i
molt sovint corticals. No s'han trobat BN2G (figura 4). El més destacat per a l'objectiu
de la nostra investigació actual és que la cadena d'explotació més ben caracteritzada
a TD4 és la unifacial unipolar recurrent (Carbonell & Rodríguez, 1994), que trobarem
en d'altres jaciments del Plistocè inferior europeu.

Pel que fa a TD6 (Carbonell, Bermúdez, et al,, 1995) en l'actualitat conté més de
300 objectes lítics elaborats sobre calcària, gres, quarsita, sílex cretàcic i sílex neogen.
Les cadenes de producció que mostren les BN1G mantenen algunes de les caracterís-
tiques de TD4, com l'estructuració unifacial unipolar recurrent. Però principal és que no
hi ha una cadena que domini el conjunt sinó que es descriu una àmplia variabilitat de
formes d'explotació que inclouen processos multifacials que s'esgoten en volums cú-
bics de dimensions mitjanes, les unipolars recurrents esmentades i, especialment, l'inici
del desenvolupament de cadenes centrípetes unifacials amb tendència bifacial, per a
l'obtenció d'objectes de dimensió mitjana i gran (Rodríguez, en prep.). A la Sierra de
Atapuerca, aquesta darrera cadena comporta la necessitat d'explotar el sílex neogen,
que es dóna en blocs de tamany mètric i plurimètric, els quals exigeixen una cadena
d'explotació més llarga. Per tant, les necessitats tècniques poden implicaba Atapuer-
ca, un comportament de selecció diferencial de la matèria primera. La varietat que es
localitza a TD6 és exclusiva d'aquest nivell i no està compartida per TD4. El problema
metodològic principal és que, en provenir tot, de moment, de sondatges les col·leccions
són curtes i de TD4 en tenim poques restes. De totes maneres, considerem que les
característiques generals del nivell TD4 es mantindran en el moment que s'excavi sen-
cer: un nivell d'utilització molt puntual I concreta, secundària. Amb un contrast fort amb
l'horitzó principal de TD6, marcat per un fort impacte. L'antropltzació del nivell genera,
segons el nostre criteri, la gran varietat de formes d'explotació de les BN1G, mentre
que la concreció de l'activitat a TD4 concentra les energies en una forma d'explotació
econòmica molt rendible. La intensitat de l'ocupació també comporta una proporció alta
de BN2G, relacionada amb la diversitat d'activitats en una ocupació referencial. La part
inferior del nivell TD6, amb un registre diferenciat del de l'estrat Aurora, presenta una
distribució molt laxa dels objectes I s'hi concentren majoritàriament objectes de quarsi-
ta (Mallol, 1997). És a dir, no considerem que les diferències entre TD6 ¡ TD4 siguin
diacròniques, sinó per explotació diferencial del mateix medi i ambdós corresponen a
l'anomenat Mode 1. A nivell diacrònic, la variabilitat marcada de TD6 indica, probable-
ment, un punt d'inflexió en el continuum evolutiu dinàmic (Carbonell efa/., 1983).

HI ha un buit temporal entre TD6 i el següent conjunt tècnic enregistrat a la Trinche-
ra del Ferrocarril. TG-TN, amb una datació posterior a 350 ka s'inscriu en els Sistemes
Tècnics de Mode 2 (Carbonell, Ollé efa/. 1995), comuns a Europa durant el Plistocè
mitjà avançat. De la variabilitat que indicàvem a TD6 només en sobreviu la cadena
centrípeta bifacial ben establerta i usada sistemàticament per a l'obtenció del gruix de
l'instrumental I adaptada, especialment, per a la consecució de Bases Positives de gran
format amb la finalitat de transformar-les en BN2G mitjançant configuracions estandar-
ditzades. Aquest instrumental de gran format configurat és la part principal del registre
a TG11, un conjunt de sòls utilitzats per a activitats concretes, durant espais curts de
temps. Per tant, el mateix caràcter secundari, que hem indicat per a TD4 i la part baixa
de TD6, també governa la distribució I les associacions arqueo-paleontològiques de
TG11. En canvi, en aquest conjunt s'hi observen les cadenes principals que caracterit-
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zen el Mode 2: estratègia bifacial centrípeta per a la consecució de la major part de l'ins-
trumental i els objectes estandarditzats, tal com s'ha indicat. En resum, unes cadenes
absolutament oposades a TD4, Aquesta distància ens pot estar indicant, també, la dis-
tància entre el Mode 1 i el Mode 2.

TD11 és un conjunt molt allunyat de l'anterior. Igual que hem assenyalat anterior-
ment, entre els conjunts conservats de Mode 2 i TD11 a la Trinchera del Ferrocarril hi
ha un buït temporal que no permet d'observar el canvi de forma detallada. El cas és
que, en el darrer dels nivells assenyalats, l'estructura dels Sistemes Tècnics està molt
diferenciada respecte les anteriors. La cadena bifacial centrípeta es desequilibra per
retornar a models assajats en fases molt anteriors: unifacials unipolars, però aquest cop
per explotar un volum, no una superfície, com a TD4. La superfície d'extracció tendeix
a ser convexa per aconseguir BP flexibles. Aquestes característiques tendeixen a indi-
car processos de canvi. La cadena operativa que acabem de descriure, tanmateix, no
està estabilitzada, de manera que, per aconseguir més producció, en una etapa final
de l'explotació es desequilibra la BN1G i es trenca l'organització unipolar per obtenir
productes criptogenètics multifacials.

L'ANÀLISI DE TD6 i TG11. HIPÒTESI DE TREBALL

Hem seleccionat per a l'estudi els nivells TD6 i TG11 per diverses raons. En pri-
mer lloc perquè caracteritzen dos modes tècnics ben diferenciats. Tot i que TD6 l'hem
descrit com un conjunt en canvi, està més a prop del Mode 1 que del 2. Per altra ban-
da, s'oposen pel que fa a la forma d'ocupació. TD6 correspon a una intervenció inten-
sa mentre que aTG11 l'actuació dels homínids és molt reduïda i secundària. Per tant,
a nivell de formes d'ús i activitats desenvolupades han de quedar diferenciats.

Un altre terme en el qual podem rastrejar la diferenciació és a nivell de la selecció
de matèries primeres. L'horitzó de captació es manté invariable des de finals del Plis-
tocè inferior fins a la fi del Plistocè mitjà a Atapuerca, marcant una estasi fàcilment
explicable per una riquesa de fonts d'aprovisionament i una suficiència a nivell de la
qualitat requerida en les roques (Carbonell, Bermúdez et al. 1995; Gabarro, García-
Antón efa/. 1996; Mallol 1997).

Tanmateix, la selecció concreta i l'especialització de les diferents roques si es
modifiquen amb el canvi del Mode 1 al 2 (Carbonell et al. 1995; Mallol, 1997). Hem
esmentat el paper del sílex en la producció de la part principal de l'instrumental en els
nivells de Mode 2. Aquesta característica és pròpia de la fase en què ha estat descrita
i proposem que està lligada a l'aparició de les cadenes centípetes bifacials d'explota-
ció. La generalització d'aquestes cadenes i d'un criteri econòmic basat en la maxima-
lització de la producció d'objectes lítics força els sistemes tècnics a modificar-se i fer
un ús bàsic del sílex neogen.

En canvi, en els sistemes tècnics de Mode 1 el criteri econòmic és diferencial, i es
prioritza l'economia de temps més que no pas la de recursos i es desenvolupen princi-
palment cadenes operatives tendents a l'obtenció ràpida dels productes amb unes ca-
racterístiques concretes, la principal de les quals és l'oposició d'una vora generalment
recta i d'angle simple a una d'abrupta i cortical. Aquesta oposició és assegurada per la
cadena unifacial unipolar. La roca que, a Atapuerca, permet mantenir aquesta cadena
és la quarsita. Els còdols de quarsita presenten plans sagitals i plans transversals se-
parats per un angle abrupte. La intervenció sobre un pla horitzontal usant el transver-
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sal com superfície d'extracció, tal com es veu a TD4, s'aconsegueix obtenir talls sim-
ples en la superfície esmentada mentre la vora abrupta requerida l'ofereix l'oposició al
pla sagital. El sílex neogen, a més de no presentar aquesta morfologia, es dóna en blocs
massa grans, de manera que es requereix una cadena operativa d'explotació excessi-
vament llarga, que passa per la fracturació dels blocs originals i la preparació de la
BN1G. És una cadena que sobrepassa les exigències d'immediatesa de l'economia del
moment. Només es trenca la ¡mmediatesa en ocupacions extenses i intenses.

El registre de Monte Poggiolo (Itàlia) (Antoniazzi, Ferrari efa/. 1993) ens ofereix
informació complementària d'aquesta hipòtesi. Es tracta d'un centre d'intervenció se-
cundària però reiterada i curta durada, en el que la cadena operativa unifacial unipolar
és la que s'empra de forma única i exclusiva. L'anàlisi de la cadena operativa de Monte
Poggiolo que presentem en l'últim capítol d'aquest treball ens oferirà, doncs, la infor-
mació necessària per contrastar la hipòtesi, en conjunció amb el resultat obtingut a la
Sierra de Atapuerca.

Per testar la hipòtesi de diferenciació entre Mode 1 i Mode 2 que acabem d'expo-
sar hem plantejat:

— una anàlisi de la utilització dels objectes lítics en dos conjunts d'Ata-
puerca: TD6, corresponent als Sistemes Tècnics de Mode 1 i TG11, un nivell
que presenta una tecnologia de Mode 2. L'anàlisi microscòpica, mitjançant el
model reològic que hem exposat, ens ha d'oferir les dades sobre les formes
d'ús que podrem combinar amb els resultats dels estudis ja realitzats sobre
les cadenes morfotècniques a TG i TD (Mosquera & Carbonell 1992; Carbo-
nell & Rodríguez 1994; Carbonell, Bermúdez eia/. 1995; Carbonell, Giralt ef
al. 1995; Carbonell, Ollé efa/. 1995; Mosquera 1995; Mosquera 1996). D'anà-
lisis microscòpiques d'objectes d'Atapuerca se n'han realitzades dues prèvi-
ament (Ollé 1996; Vergés 1996) que ens serviran com a complement per a les
que obtenim nosaltres mateixos;

— l'estudi de les cadenes de producció lítica de Monte Poggiolo, que pre-
sentem en l'última part d'aquest treball, es relacionarà amb les dades cedides
per L.Longo, A. Ollé i J.M. Vergés en torn de la utilització dels objectes d'aquest
jaciment per a bastir un marc de contrast que cobreixi les mancances actuals
a TD, on no tenim prou informació sobre TD4, el que seria un centre d'inter-
venció secundària, tot i que no de visita reiterada, com Monte Poggiolo.

En la pròxima part exposem els resultats de l'anàlisi de TD6 i TG11 i, en la darre-
ra les relacionarem amb les morfotècniques dels mateixos jaciments i amb les de Monte
Poggiolo, per oferir una visió final del comportament homínid en dues fases tècniques
distintes. Dues fases que, recordem-ho, presenten una forta variabilitat en zones geo-
gràfiques distintes. Les dades de l'anàlisi microscòpica han de permetre de millorar el
coneixement del comportament de fons que subjau a la variabilitat. Finalment, I en
aquest mateix sentit, reconsiderem el que ja hem apuntat en la introducció general:
anomenem Mode 1, no a una forma concreta de morfogènesi, sinó a unes estratègies
més generals. Per tant, per a nosaltres Mode 1 i Olduvalà no han de ser tractats com
sinònims.
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ELS REGISTRES DE TD6 I TG11

Especialment, el sílex d'edat neògena desenvolupa una alteració química, molt
plausiblement causada per la dissolució d'una de les fases mineralògiques que formen
l'estructura cristal·lina de la roca: la moganita (Flòrke, Flòrke et al., 1984; Heaney and
Post, 1992; Sala, 1993; Gislason, Heaney et al., 1997). Aquesta alteració dificulta la
conservació del sílex neogen. Per aquesta raó, el registre que en tenim s'ha de consi-
derar parcial. La mateixa causa fa que moltes de les restes comptabilitzades siguin
inservibles per a l'anàlisi microscòpica. Tot plegat redueix molt les possibilitats de mos-
treig. Aquesta alteració i l'erosió del gres són els dos únics paràmetres que han res-
tringit la mostra dels conjunts d'Atapuerca. Per la resta, s'ha de considerar que del
conjunt de TG11 han estat analitzats tots els objectes configurats i disponibles per aques-
ta anàlisi. A TD6, com indicarem, només s'ha exlòs el material procedent de la campa-
nya d'excavacions de 1996. En cap dels dos registres s'ha establert una tria pel format:
s'han analitzat totes les categories de tamany.

Preparació de la mostra

Tots els objectes han estat observats al M.E.R. Com ja hem assenyalat, no s'ha
emprat el Microscopi Òptic de Reflexió en cap moment. El microscopi emprat és un
model d'alt buit. Per tant, ha estat necessari de metal·litzar tots els objectes abans d'in-
troduir-los a l'aparell. S'han recobert amb una fina capa d'or, l'ordre de magnitud de la
qual és de pocs angstrom (À). Per tant, la capa que s'hi forma no dificulta en res l'anà-
lisi de les deformacions que són, sempre, de dimensions majors, de l'ordre de um.

La neteja ha comprès la immersió dels objectes en un bany en fred d'HCI en
solució d'aigua destill.lada al 10% i la posterior eliminació de les restes de l'àcid per un
bany en aigua i sabó i, finalment, aigua sola. Aquesta seqüència s'ha dut a terme en
tots els objectes excepte pels de calcària que han seguit únicament els dos darrers
processos. En el cas que aquests objectes fossin molt concrecionats no han pogut ser
analitzats. Això només ha passat en dues ocasions. El procés de neteja que descrivim
és estàndard després de la descripció de Keeley (1980).

Descripció de les formes d'ús

Les formes d'ús es basaran, com hem fet amb els instruments experimentals, en
la definició de l'associació de les deformacions en cada instrument. L'associació de
deformacions i llur distribució en la vora activa ens permetran d'inferir el moviment i l'ac-
ció principalment. La matèria treballada es definirà en segon terme. Per a les hipòtesis
tecnològiques entorn les formes d'ús, serà primordial conèixer la(es) zona(es) usada(es),
la intensitat de l'esforç i la homogeneïtat o diferenciació lateral en les deformacions, a
fi de definir si l'ús d'àrees diverses d'una mateixa eina respon a la lògica d'una sola
activitat o a usos distints i reaprofitaments.

Els criteris tecnològics que es tindran especialment en compte són els que fan
referència a la complexitat o simplicitat de les activitats desenvolupades; la utilització
final dels productes de les cadenes operatives d'explotació i configuració més comple-
xes i, en general, el tractament de les diferents cadenes; la fragmentació de les cade-
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nes o el desenvolupament total en el jaciment ens permetran d'avaluar l'ús que tenen
els instruments; la utilització diferencial de la matèria primera; el paper jugat per la trans-
formació de segona generació; i les dimensions dels objectes usats: volem analitzar quin
és el format menor usat i veure si els criteris que s'han usat normalment per determi-
nar els objectes que es poden considerar com a rebuig d'explotació són apropiats.
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