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Yo mucho respeto aqueste uso de Instrumentos
Mechánicos para entender, como hoy suele decirse,
la Cosa extendida. Pero para entender la Cosa pen-
sante, es decir, nuestra manera de conocer el Mundo,
nosotros no podemos sino valernos de otro anteojo,
el mismo del que valióse Aristóteles, y que no es
tubo ni lente, sino Entramado de palabras, Idea
perspicaz, porque es sólo el don de la Artificiosa
Elocuencia el que nos permite entender este
Universo.

Umberto Eco. La Isla del día de antes
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Un treball com el que ara presentem s’acostuma a encetar amb l’expressió
de l’agraïment a totes aquelles persones que n’han fet possible l’execució.
En el meu cas, a risc de deixar-me’n algunes al tinter, no pas en l’oblit,
i d’estendre’m més d’allò que sol ser aconsellable, vull mostrar la meva
gratitud no tan sols als qui han contribuït —amb els seus comentaris,
observacions i consells— al fet que hagi pogut portar a bon terme
aquest estudi, sinó a aquells que han fet possible molt més que això: la
consecució d’un somni personal, el de convertir una vocació i una pas-
sió —l’arqueologia— en la meva professió.

El Vicerectorat d’Investigació de la UNED és el principal artífex
material d’aquest treball. La concessió d’una beca d’investigació per a for-
mar-me al Departament de Prehistòria i Història Antiga fou el punt de
partida d’aquesta aventura que espero que continuï i em porti, amb el
meu esforç i l’ajut dels qui a continuació anomenaré, a transitar pels
camins que culminin en els resultats científics desitjats.

Haig de començar amb el meu record i la meva gratitud envers la
qui va ser la directora de la meva tesi, Victoria Cabrera. Poc després d’a-
cabar aquest treball, la Vicky ens va deixar, de sobte. Sense temps d’as-
similar-ho, hem hagut de continuar la nostra feina. Difícilment podrem
omplir aquest buit i només puc afegir que sempre serà al meu cor. Des
d’aleshores Federico Bernaldo de Quirós i Josep Maria Fullola en són els
nous directors. Els seus consells, el seu suport constant i incondicional
i la confiança que han dipositat en mi, acceptant de dirigir la tesi doc-
toral de la qual espero que aquest treball no sigui més que el comença-
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ment, m’han donat sempre la força necessària per a continuar endavant.
Sens dubte, sense els seus ànims i el seu ajut, el meu somni s’hauria esvaït
sense materialitzar-se.

La meva mare i la Maite no tenen menys culpa en tota aquesta his-
tòria. Han sofert com ningú les meves prolongades absències amb
motiu de viatges a excavacions, museus i laboratoris a Artesa, Barcelona,
Madrid, Santander, París… i d’altres més doloroses: les de qui se sumeix
profundament en el seu treball i les seves reflexions, es mostra distant i
ha de renunciar en ocasions a moments d’intimitat i d’oci, tot i trobar-
se al costat dels qui l’estimen. Mai no m’han faltat al llarg de la carrera,
com després, el seu amor, comprensió i suport. A totes dues, els dema-
no perdó i els reitero públicament el que ja saben: us estimo!

En els meus inicis arqueològics em vaig trobar amb la mà amiga de
Joan Ramon González i Pepe Medina. A ells, que admirava com a pro-
fessionals, he tingut la sort d’admirar encara més com a persones. Per la
seva qualitat humana i per posar per primera vegada un paletí a les meves
mans, gràcies.

Els meus companys becaris del Departament de Prehistòria a
Madrid, Noemí, Granada, Alberto, Chuchi i Maillo, han fet que sem-
pre em sentís com a casa, tot i ser a molts quilòmetres. Amb ells i d’al-
tres companys he compartit moltes hores d’excavació i viatges, riures,
il·lusions, temors i alguna que altra cervesa i blancs a la Jose, a Puente
Viesgo. Espero que el temps i les circumstàncies que ens porti no esbo-
rrin mai l’amistat i l’afecte que els tinc i que caiguin encara molts blancs
a la Jose o allà on convingui, perquè la ciència no hauria d’estar mai ren-
yida amb aquests bons costums.

Al SERP i entre els meus col·legues de la Universitat de Barcelona,
tampoc no m’he sentit mai com un estrany. Jose, Piu, Xavi, Oriol,
Mireia i… tants altres que no oblido. Ah! i la Maria Àngels, que sempre
ha contribuït amb els seus encertats comentaris a tantes discussions
científiques i també bromes que han fet més portadores les llargues
hores damunt la quadrícula.

A Barcelona, Jordi Nadal em va ajudar en la determinació de les
matèries animals i va fer valuosos suggeriments. Alícia Estrada m’ha cedit
els seus coneixements sobre malacologia i s’ha prestat a realitzar una anà-
lisi preliminar del material sobre conquilla de la cova del Parco, que jo

10
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no hauria estat capaç de fer. Ramón Álvarez ha posat al servei d’aquest
treball tot el seu art —gens renyit amb el més gran dels rigors científics—
per a dibuixar tot el material que es trobava inèdit.

La revisió de la traducció del text al català li dec a la Vanesa Guitart.
Durant la meva estada a París, al Laboratori de Tecnologia

Prehistòrica de la Universitat de París X a Nanterre, Despina Liolios,
Isabèlle Siderà i Eva David em van donar tot l’ajut necessari i em van
introduir en l’anàlisi tecnològica de les matèries dures animals.

Els EUA, Randy White em va acollir al Center for Estudy of
Human Origins de la Universitat de Nova York, el meu agraïment per
la seva dedicació i tantes atencions.

També dono les gràcies a les meves companyes i companys de la
Universitat de Lleida, molt especialment la Míriam i la Lourdes, per dei-
xar que m’afegís al seu grup i per tants cafès compartits escoltant les
meves avorrides disquisicions sobre «ossos prehistòrics» i altres temes…
Sense ells, les moltes hores passades a la biblioteca de la universitat
s’haurien fet interminables.

No puc deixar de recordar-me de la meva gateta, Nefer. A desgrat
d’aquells científics que s’entossudeixen a sostenir que la resta d’animals
—diferents de nosaltres— és menys intel·ligent, jo estic convençut que
ella ha arribat a aprendre quasi tant com jo d’indústria òssia paleolítica,
encara que només sigui per les moltes hores que ha estat amb el seu petit
cap, a sobre dels meus folis manuscrits o del teclat de l’ordinador.
Conec uns quants humans molt menys intel·ligents que la Nefer.

Però, per damunt de tothom, vull dedicar aquest treball, el meu
record i gratitud al meu pare; encara que sigui qui es troba més lluny, és
qui porto sempre més a prop del meu cor.

11
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Els utensilis de treball, les armes de caça i pesca, els projectils i objectes
d’adorn de caràcter artístic, cerimonial o de prestigi configurats a partir
de matèries dures animals constitueixen una part fonamental del regis-
tre arqueològic dels jaciments paleolítics. Juntament amb els elements
lítics, el registre ossi faunístic i alguns escassos objectes d’altres materials
(fusta, vegetals, etcètera), conservats de manera absolutament excep-
cional, ens doten del contingut material amb el qual enfrontar-nos a la
interpretació dels llocs, en especial en aquestes primeres èpoques de
la presència de l’home sobre la terra.

Malgrat el potencial informatiu que ens brinda aquesta mena de
material, les anàlisis sobre indústria òssia s’han vist relegades fins a dates
recents en la investigació paleolítica, per bé que amb lloables —però sem-
pre insuficients— intents des dels moments inicials de la investigació pre-
històrica.

L’impuls que per a aquestes anàlisis van suposar els col·loquis con-
vocats per Camps-Fabrer (1974, 1977 i 1979) s’ha plasmat en diverses
tendències metodològiques i analítiques des dels anys setanta del segle
passat. Dels congressos esmentats no van sortir només nombroses i
valuoses aportacions, més o menys concretes, sinó especialment el con-
venciment que els útils confeccionats sobre os i banya pels nostres pre-
decessors eren capaços, sotmesos a una anàlisi rigorosa, de donar noves
i valuoses dades sobre les formes de vida d’aquests.

Des d’aleshores, les línies d’investigació en indústria òssia prehis-
tòrica han passat per una sèrie d’estadis, no sempre diacrònics sinó en

13
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molts casos complementaris, malgrat que cadascuna de les etapes se
n’ha ocupat preferentment d’algun.

Mentre, sobretot a França, es multiplicaven investigadors i investiga-
cions en els últims anys sobre aquest aspecte, a Espanya tan sols treballs més
o menys aïllats o parcials, tot i notables excepcions com la d’I. Barandiarán
(1967a), han configurat un panorama de manca de tradició en aquest tipus
d’estudis, de la qual l’àmbit català ha patit molt especialment —encara que
s’hagin de destacar els treballs de J.M. Rueda (1985 i 1987).

És potser en aquesta nostra manca de tradició d’estudis sobre indús-
tria òssia del Paleolític on rau el buit de les anàlisis dels materials de la
cova del Parco.

L’any 1974, el descobriment d’aquesta cova va comportar per a la
Prehistòria l’afegitó, a aquell exigu panorama del Paleolític superior del
NE peninsular, d’un jaciment que el pas del temps ha revelat d’especial
interès a l’hora de traçar el desenvolupament de les últimes fases del
Tardiglaciar i els inicis de l’Holocè en aquest àmbit geogràfic. La seqüèn-
cia estratigràfica del Parco, amb nivells que van des del Magdalenià
fins a l’Edat del Bronze i evidències fins i tot posteriors, es constitueix en
referent obligat, junt amb jaciment gironí de l’Arbreda, completant
tots dos una seqüència cultural que abraça tots els estadis del Paleolític
superior amb els seus antecedents mosterians a l’Arbreda i els seus con-
seqüents holocens —epipaleolítics— a la cova del Parco.

Al llarg d’aquest treball, tindrem ocasió de comprovar com la inves-
tigació del lloc lleidatà des del Seminari d’Estudis i Recerques
Prehistòriques de la Universitat de Barcelona (SERP), sota la coordina-
ció i direcció del Dr. Josep Maria Fullola, catedràtic de prehistòria de la
mateixa, ha donat lloc a nombroses publicacions, resultats de les anàli-
sis que, des de molt diversos i complementaris punts de vista, s’han dut
a terme.

Les anàlisis esmentades s’han centrat en aspectes com la tipologia,
tecnologia (Fullola et al., 1988, 1997 i 1999) o funcionalitat de la
indústria lítica (Calvo, 1997 i 2004), petrologia (Mangado, 1998;
Mangado et al., 1999 i 2002), fauna (Nadal, 1998), sedimentologia
(Bergadà, 1989 i 1999; Bergadà i Courty, 1997; Bergadà et al., 1999),
anàlisis fitolítiques (Albert et al., 1997) o antracològiques (Fullola et al.,
1997), que, completades amb una àmplia i coherent sèrie de datacions

14
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radiocarbòniques (Fullola et al., 1989, 1992 i 2002), han permès de
conèixer nombroses i valuoses dades sobre les comunitats de caçadors-
recolectors que van habitar la cova —o se’n van servir— i sobre el medi
ecològic on van desenvolupar les seves activitats.

No obstant això, entre la panòplia analítica a què ha estat sotmès el
jaciment, els estudis sobre la indústria òssia de la cova del Parco s’han vist
relegats sense que, fins al moment, s’hagin abordat més que de manera
merament testimonial —per descriptiva— o sobre una mínima part del
material que ha proporcionat la cavitat (Fullola et al., 1997).

En aquest treball1 pretenem omplir aquest buit, apropant-nos a les
sèries òssies del Parco, això sí, des d’una anàlisi que no té vocació d’és-
ser definitiva i que ha de representar una primera aproximació al con-
junt de l’utillatge en os i banya del jaciment.

L’anàlisi morfotecnològica necessàriament resultarà preliminar en un
doble sentit: per un costat, els treballs en curs d’excavació dels nivells
magdalenians permetran, ben segur, l’ampliació de la mostra, que s’ha de
mantenir en un estadi obert amb la finalitat de completar l’anàlisi quan
s’hagi conclòs l’excavació en l’extensió del lloc; i per l’altre, les nostres
pròpies i confessables limitacions, en el camp de les anàlisis tecnològiques
en què ens estem formant, converteixen aquest treball en un primer estu-
di, que el temps, probablement, ens portarà a revisar i potser, esperem,
a millorar.

1.1. Objectius

Amb l’anàlisi de les col·leccions d’indústria sobre matèries dures animals
de la cova del Parco, els nostres limitats objectius se centren en els
aspectes següents:

— La confecció d’un inventari complet del material sobre os, banya i
conquilla de la cova del Parco que reuneixi els elements dispersos de
les tres col·leccions o sèries en què es poden agrupar.

15

1. Aquesta obra és una adaptació del Diploma d’Estudis Avançats presentat el
14 de desembre del 2004 i defensat al Departamento de Prehistoria y Arqueología de
la UNED, Madrid.
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— L’adscripció tipològica del total d’evidències.
— L’elaboració d’una fitxa de treball per a la recollida de dades del

material realitzat en os, banya i conquilla.
— La realització d’una anàlisi tecnològica per mitjà de l’estudi de les

empremtes de fabricació de l’utillatge sobre os, que ens aporti
informació sobre la tècnica o tècniques emprades pels ocupants
del Parco en la confecció i acabat d’aquests materials.

— Amb tota la informació recollida, l’intent de realitzar una aproxi-
mació a la cronologia, funcionalitat del lloc i pautes conductuals dels
seus ocupants, prenent en consideració la resta d’estudis que ja
s’han fet del jaciment.

L’últim dels objectius que ens proposem constitueix al nostre enten-
dre una aspiració ineludible, a l’hora de traçar les conclusions de qualsevol
estudi del registre arqueològic paleolític. S’ha debatut llargament, i no és
aquest el lloc per a reflectir aquest debat, sobre la necessitat de traspassar
l’àmbit merament descriptiu d’alguns estudis en Prehistòria per a apropar-
nos al terreny interpretatiu. No es tracta, per tant, de definir quins objec-
tes varen confeccionar, quins animals varen caçar o quines matèries primeres
van emprar, sinó d’incorporar els resultats d’aquestes anàlisis a una visió
general sintètica l’objecte últim de la qual és determinar la relació de l’ho-
me amb el medi i la dimensió de les seves respostes adaptatives.

1.2. Estructuració del treball

Hem considerat ineludible partir de la definició d’indústria òssia i de les
categories analítiques a què ha donat lloc, alhora que hem traçat una
sumària historiografia dels estudis sobre aquest tipus de materials des dels
primers estadis de la investigació prehistòrica fins als nostres dies.
Aquests aspectes centren el primer capítol del nostre treball.

També ens ha semblat necessari, i així ho palesa l’apartat següent,
aturar-nos en la formació, estructura, característiques i propietats físi-
coquímiques de les diverses matèries dures animals.

Aquestes característiques suposaren, sens dubte, un seriós condi-
cionant a l’hora d’escollir un suport o un altre, per als artesans paleolí-
tics. Per això és important conèixer els seus caràcters, per valorar millor
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les capacitats tècniques d’aquells homes i la manera en què les propietats
de cada matèria, tot i que conjugades amb les tradicions culturals i la
composició biocènica del medi natural, van influir en el moment de deci-
dir-se per un suport determinat.

Tanca aquest capítol un apartat que ens ajuda a comprendre les
transformacions sofertes per les matèries dures animals des de la seva
deposició al jaciment fins al moment en què arriben a les mans de l’ar-
queòleg.

L’apartat següent ens situa en el jaciment de la cova del Parco, tot
fent un recorregut pel seu context, els antecedents de les intervencions
arqueològiques i les diferents anàlisis a què les seves sèries s’han vist sot-
meses i a les quals ja ens hem referit.

Ja dins pròpiament de l’anàlisi morfotècnica del conjunt de mate-
rials objecte d’estudi, esbossarem una sèrie de consideracions pel que fa
a les sistematitzacions tipològiques i la definició i identificació de les
empremtes de confecció, que ens ajudin a comprendre la metodologia
emprada i justifiquin la seva elecció enfront les diferents propostes que
la investigació actual ofereix.

L’anàlisi dels objectes donarà pas en els següents capítols als resultats
obtinguts i a la seva valoració. En aquest últim apartat tractarem, a
més a més, d’apropar-nos a les pautes tècniques i conductuals i a la valo-
ració cronològica del conjunt. A les conclusions s’exposa el resum del
conjunt del treball.

Un annex recull el dibuix del material estudiat, juntament amb una
sèrie de fotografies preses amb el microscopi que ens mostren alguns
exemples significatius de traces de confecció sobre les peces.
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2.1. Definició i concepte d’indústria òssia

Tota aproximació a qualsevol disciplina científica demana una defi-
nició prèvia conceptual i la delimitació del seu camp de coneixe-
ment. Malgrat això, els treballs sobre indústria òssia en Prehistòria no
han abordat aquesta qüestió fins a dates recents, per bé que la deli-
mitació de la matèria objecte de descripció i anàlisi s’ha dut a terme
de manera tàcita, en especial en aquells períodes en què, com tindrem
ocasió de comprovar, el nivell tècnic assolit per l’home prehistòric no
deixava lloc a dubtes sobre el caràcter antròpic de l’utillatge i aquest
es podia enquadrar sense dificultats en tipus més o menys estandar-
ditzats.

En qualsevol cas, no serà fins a la dècada dels anys setanta del segle
passat quan l’impuls dels estudis d’indústria òssia de la mà d’H. Camps-
Fabrer (1974, 1977 i 1979) portarà a plantejar-se la necessitat d’abordar
l’àmbit epistemològic i d’aquesta manera reflexionar sobre el concepte i
delimitació de l’instrumental ossi prehistòric i també sobre la metodo-
logia a aplicar als seus estudis.

Podem definir com indústria òssia el conjunt d’objectes treballats en
matèries dures animals de les quals l’alteració morfològica intencional
antròpica, mitjançant determinades tècniques d’intervenció, està enca-
minada a la producció d’utensilis de treball, armes, projectils per a la caça
o pesca o objectes d’adornament de caràcter artístic, religiós, cerimonial o
de prestigi.
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El terme parteix de dos conceptes descriptius i individualitzadors
(Cabrera, 1984): el primer està relacionat amb la idea de manufactura
d’una peça, mentre que el segon descansa en un atribut definitori rela-
tiu a la matèria utilitzada.

Quant al caràcter de la manufactura intencional dels útils ossis, hem
dit ja que la seva inqüestionabilitat se circumscriu gairebé en exclusiva al
moment que l’utillatge adquireix una morfologia els atributs de la qual
permeten d’emmarcar-lo en algun dels tipus definits per les diferents sis-
tematitzacions tipològiques. Això no succeirà sinó a partir de la seqüèn-
cia superopaleolítica, en especial en la seva fase final, i donarà lloc, com
veurem, a la determinació de diverses categories conceptuals, que fona-
mentalment distingeixen entre la indústria de l’os «poc elaborat» i la
indústria òssia «clàssica».

El segon aspecte del terme a què ens referim, aquell que es relaciona
amb la matèria primera utilitzada, requereix també una matisació. Si bé
és cert que entre els prehistoriadors s’ha imposat el terme d’indústria òssia
o indústria de l’os, no ho és menys que aquesta accepció conté en la seva
segona part un element que no s’ajusta amb correcció a l’objecte d’anà-
lisi que implica. En efecte, el subjecte propi de la investigació, en la
industria de l’os, comprèn els objectes arqueològics en substàncies dures
animals, incloent-hi —a més de l’os— les dents, les plaques òssies dels ver-
tebrats, les banyes dels artiodàctils, les conquilles, els mol·luscs i altres
construccions minerals dels invertebrats (Camps-Fabrer, 1978). En aquest
sentit, som partidaris d’adoptar el terme més ampli d’indústria sobre matè-
ries dures animals i evitar el concepte restrictiu que conté el d’indústria
òssia. No obstant això, ja que la denominació indústria òssia s’ha impo-
sat entre els investigadors, acceptem el seu ús tot considerant que la
delimitació del subjecte material ha quedat prou explicitada.

Els objectes formals o objectius d’aquesta disciplina, és a dir, el tipus
de coneixement que cerquem i les qüestions precises que demanen res-
posta, són de manera immediata els mateixos objectes en matèria òssia,
definits per les modificacions per mitjà d’empremtes, les accions simples
i les cadenes operatives que són a l’origen d’aquestes modificacions, la
determinació de la funció dels objectes (tècnica o bé simbòlica) i les con-
dicions del medi ambient natural o del sistema social que se’n poden
deduir.
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Definit i delimitat el concepte, ens resta per centrar l’àmbit cro-
nològic al qual s’aplica. La major part dels estudis sobre peces realit-
zades en matèries primeres orgàniques s’ha elaborat amb més pro-
funditat dins l’esfera d’investigació del Paleolític, en especial el superior.
Això no és impediment pel que fa que altres períodes de la Prehistòria
s’hagin anant sumant, als estudis de l’indústria òssia, com testimonia
el congrés monogràfic organitzat per H. Camps-Fabrer sobre el treball
d’aquesta mena de matèries al Neolític i a l’Edat dels Metalls (Camps-
Fabrer, 1979).

Si, d’una banda, dins les societats caçadores-recolectores, aquest tipus
de peces adquireix una gran importància, perquè les seves bases econò-
miques i tecnològiques giren a l’entorn de l’aprofitament exhaustiu de les
espècies animals, alhora constitueixen evidències de primer ordre dins
dels elements culturals del Paleolític, per la seva major resistència —sota
determinades condicions— davant processos mecànics d’erosió o des-
trucció, ateses les característiques estructurals de la matèria primera
utilitzada, que després analitzarem. D’altra banda, als moments post-
plistocens, la progressiva pèrdua d’importància tecnològica a favor d’al-
tres tipus de matèries primeres resta en part compensada per la millor
conservació del material, en lògica correspondència amb la seva menor
antiguitat, que permet un apropament a camps com el traceològic o l’a-
nàlisi d’empremtes d’ús, que presenten majors dificultats en el material
paleolític i que han propiciat nombrosos treballs centrats en les cultures
de l’Holocè. Entre aquests, i a tall d’exemple, podem esmentar els de J.
Desse (1977), Y. Maigrot (1997, 2001) i, a Espanya, J.M. Rodanés
(1987) i M.D. Jara (1989).

2.2. Categories analítiques en indústria òssia

El conjunt d’objectes englobats en la definició i concepte descrits a l’a-
partat anterior amaga una gran varietat d’elements i anàlisis molt diver-
ses. Podem observar-los en tres categories diferents, segons criteris tec-
nològics, morfològics i de funció social, als quals s’afegeix en alguns casos
una evolució cronològica determinada (Cabrera, 1984).

D’aquesta manera, tindrem un primer apartat en què s’engloben
aquelles peces que, sense alterar gens la seva morfologia natural, han estat
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utilitzades dins d’un procés d’elaboració d’altres objectes o amb la fina-
litat d’exercir unes funcions primàries en ocasions efímeres.

Per a aquest tipus d’objectes, per als quals és difícil formular un con-
cepte clar, determinats investigadors proposen la categoria de «indústria
de l’os poc elaborada» (Cabrera i Bernaldo de Quirós, 1977; 1978), per
tal com addueixen la seva major amplitud i manca de prejudicis davant
d’una altra mena de terminologia com ara «utensilis de fortuna» (Delpech
i Sonneville-Bordes, 1977), que podria induir a confusió quant a la
intencionalitat de l’home prehistòric en la seva consecució. S’inclouen en
aquesta rúbrica elements que han sofert una transformació deguda, però,
únicament a la seva utilització i no a un procés de talla i confecció.

Aquest conjunt d’elements s’allunya dels tipus tradicionals del
Paleolític superior i podria equiparar-se a la indústria lítica de la qual fins
i tot prendrà les seves tècniques de talla i que pretén imitar en aquest pri-
mer estadi de la transformació de matèria òssia (Semenov, 1981).

La problemàtica d’aquesta classe de peces ve imposada per una sèrie
de dificultats intrínseques de concepte i mètode lògic. D’una banda,
aquesta indústria s’ha vist relegada en la investigació prehistòrica per la
indústria sobre matèries dures animals amb morfologia «convencio-
nal». A això, hi ha contribuït la barreja i heterogeneïtat dels objectes con-
siderats dins d’aquest epígraf i la dificultat de discernir-ne el caràcter
antròpic o natural —entès tant com a acció de factors biològics aliens a
l’home, com factors fisicoquímics—, malgrat els intents i avenços en
aquest terreny en els últims anys (Bouchud, 1974; Dauvois, 1974;
Aguirre i Hoyos, 1977; Aguirre, 1973, 1985, 1986; Patou-Mathis,
1999).

En un segon apartat tindríem una categoria analítica que ha tingut
hegemonia i una major acceptació entre els investigadors, en especial del
Paleolític. Es tracta d’aquells objectes la morfologia dels quals respon a
un elevat grau d’acabat tècnic, que ha transformat en gran part o en la
seva totalitat la natura de la peça òssia utilitzada com a suport i que
podríem qualificar d’indústria òssia «clàssica».

Aquestes peces constituirien veritables útils o elements funcionals o
socials importants dins l’equipament material de l’home prehistòric i, en
molts casos, són els únics que s’han pres en consideració a l’hora d’ana-
litzar els conjunts materials. Han constituït per sí mateixos el concepte
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d’indústria òssia i han estat el fonament de les llistes tipològiques, com
en el cas de la indústria lítica.

Determinats tipus característics enquadrats en aquest apartat adqui-
reixen un valor de cronologia relativa important des dels inicis de la
Prehistòria en l’intent d’establir seqüències culturals i de la mà del con-
cepte de fòssil-guia, concepte, d’altra banda, actualment molt qüestio-
nat. D’aquesta manera, ben aviat, l’abat Breuil (1912) exposa la prime-
ra sèrie cronològica dels objectes de banya i os. Aquesta tipologia fou
posteriorment ampliada per Peyrony (1936) per a les atzagaies del
Perigordià i, més tard, per D. Sonneville-Bordes (1960) sintetitzant els
corrents anteriors.

En l’actualitat aquests criteris s’han de posar sempre en relació amb el
context arqueològic en què es troba el material. Malgrat que, en alguns
casos específics, el món de la indústria òssia és un bon indicador de deter-
minats tecnocomplexos, la seva validesa s’ha de circumscriure a marcs regio-
nals o locals. Per tant, vistes com a peces indicatives, el seu valor cronològic
i cultural és apreciable, però no fonamental (Cabrera, 1984).

L’últim dels apartats acull una sèrie d’objectes l’anàlisi dels quals es
basa en la decoració que tenen al damunt, amb la qual cosa aquestes
peces passen a ser considerades suport d’ornamentació artística i cons-
titueixen la categoria d’art moble.

Aquest apartat és potser el que més ha ajudat a valorar la indústria
òssia. En molts casos, la decoració de les peces ha estat el motor principal
del reconeixement, valoració i fins i tot classificació de la indústria en os.

Les decoracions sobre suports mobles han generat en els últims anys
un camp propi d’estudi amb treballs monogràfics com els d’I.
Barandiarán (1973) o M.S. Corchón (1986), a Espanya, o els de G.
Sauvet (1987) d’altres àmbits geogràfics.

Les tendències d’investigació actuals se centren fonamentalment en
aspectes tècnics com ara la reconstrucció de les tècniques d’execució de gra-
vats a través de la seva observació macro i microscòpica (Cremades, 1991,
1994; Fritz, et al., 1993; Fritz, 1997) o d’altres que també tenen a veure amb
la tecnologia aplicada al suport (Delporte, 1976; Delporte i Mons, 1977;
Mons, 1990) i la seva incidència en la realització d’obres d’art moble.
Altres investigadors, per la seva banda, han posat l’accent en aspectes pot-
ser encara més concrets, com ara les classificacions tipològiques de les
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venus paleolítiques (Abramova, 1962; Delporte, 1976), l’estil en les repre-
sentacions com a reflex d’un autor o d’una escola determinats (Apellániz,
1980), o els patrons d’assentament observats a partir de la dispersió de deter-
minats motius de l’art moble (Sieviking, 1976; Conkey i Fritz, 1977).

2.3. Estudis sobre indústria òssia

2.3.1. Dels primers estudis a la dècada de 1970

Les diferents categories analítiques d’indústria òssia que hem relacionat
han seguit un desenvolupament divers al llarg de la investigació prehis-
tòrica.

Fins a la dècada dels anys setanta del passat segle XX, no apareixen
els primers intents de classificació i descripció analítica dels instru-
ments fabricats amb matèries dures animals.

Amb anterioritat, els treballs duts a terme es limitaven a estudis par-
cials de col·leccions de jaciments determinats per als elements d’indús-
tria de l’os poc elaborada o a l’establiment de perioditzacions de les dis-
tintes cultures paleolítiques, en el cas de l’utillatge emmarcat en el tipus
«clàssic».

Les primeres mencions a la indústria òssia es remunten al final del
segle XVII, a partir de l’excavació, el 1685, per Robert, prebost de Cocherel,
de la sepultura dolmènica d’Hautes-Berges a Houlbec-Cocherel (Camps-
Fabrer, 1979). En les publicacions que anys més tard, el 1722, donaren
lloc aquestes excavacions, s’esmenten diverses puntes i un punxó d’os.

Una mica més tard, el 1834, Picard descriu també beines de destrals
de banya de cérvol de les torberes del Somme. Malgrat això, no serà fins
a mitjan segle dinou quan, de la mà de J. Boucher de Perthes, s’admet la
contemporaneïtat de l’home amb certes espècies desaparegudes i, per
tant, la seva antigor. A partir de 1847, aquest prehistoriador francès
publicarà un inventari detallat d’instruments en os, que anomena cèltics.

Els primers treballs relacionats amb la indústria òssia sorgiren dels
prehistoriadors de principi del segle XX, que estudiaren jaciments del
Paleolític inferior i mitjà. Aquest fet motivà que, en aquesta primera
etapa, els estudis se centressin quasi en exclusiva en els conjunts d’allò que
hem anomenat «indústria de l’os poc elaborada».
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El capdavanter dels estudis d’aquesta mena d’utillatge va ser Henri-
Martin, qui es va enfrontar amb una àmplia i variada col·lecció d’ossos
amb empremtes de treball sumari als nivells mosterians del jaciment de
la Quina. La seva monografia (Henri-Martin, 1907) planteja des del
principi la necessitat d’aillar el mer treball de descarnament, o les acti-
vitats relacionades amb el processament alimentari, d’aquelles marques
que implicaven la utilització de l’os per a d’altres finalitats. Poc després,
portarà a terme un intent d’anàlisi tecnològica única en el seu gènere
(Henri-Martin, 1910). La seva obra va inspirar un creixent interès vers
aquests temes que culminà en diverses publicacions que anirien consti-
tuint els fonaments dels estudis d’aquest apartat del registre arqueològic.

Baudin (1910) i els membres de l’equip interdisciplinari que
col·laboraren en l’excavació de la cova del Castillo i més tard a
Zhokoudian (Xina) recolliren el testimoni del prehistoriador anglès
(Cabrera, 1984). En especial Breuil firmarà diversos treballs que supo-
saran el primer intent de seriació cronològica dels objectes de banya i os
(Breuil, 1912).

En posteriors treballs, l’abat i prehistoriador francès hi incidirà,
amb al·lusions a aquest tipus de peces en diversos articles (Breuil et al.,
1928; Breuil, 1932), en monografies específiques sobre el tema com la
de Zhokoudian (Breuil, 1937), mitjançant descripcions de peces aïllades
com ara les de la cova del Castillo (Breuil, 1957) o bé, partint d’a-
quests dos jaciments, per donar una visió general del problema d’aquests
utensilis al Paleolític inferior (Breuil, 1938).

En l’intent d’establiment de seqüències culturals en funció de la
indústria òssia, iniciada com hem vist per Breuil, se situen els treballs de
Peyrony (1936) amb les atzagaies del Perigordià, el desglossament de les
fases del Magdalenià cantàbric d’Obermaier (1925) i, una mica més tard,
el treball de Jordà, que puntualitza, en la seqüència del Solutrià cantàbric,
sobre les atzagaies d’aplanament central.

També és d’obligada menció el treball de W.Ch. Pei (1938), que des-
criu amb detall les alteracions naturals de les ruptures o empremtes
dels ossos procedents de Zhoukudian, amb una de les anàlisis més anti-
gues i aclaridores d’aquest tema junt amb les d’Henri-Martin.

Ja a la dècada dels cinquanta tindrà lloc una polèmica apassionada
sobre la matèria, encara que amb un enfocament diferent, portat a ter-
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mes cronològics. Dart elabora la seva teoria «osteodontokeràtica» en el
seu treball sobre el jaciment de Makapansgat amb restes d’Australo-
pithecus, en observar que, entre una gran quantitat de restes de bòvids i
d’altres animals, alguns presentaven lesions que Dart va interpretar
com una utilització per part dels homínids (Dart, 1957a). Inspirat pels
treballs de Breuil sobre Zhokoudian, elabora la seva teoria i la defensa
aferrissadament (Dart, 1957b, 1959, 1964, 1967).

Els seus postulats es basen en mantenir que els homínids del jaciment
haurien utilitzat com a instrument qualsevol objecte escaient als seus fins
i, en especial, restes òssies. En l’actualitat s’ha comprovat que les evidèn-
cies responien, en part, a causes naturals o a l’activitat de carronyaires més
que a modificacions introduïdes pels homínids.

2.3.2. Últimes tendències analítiques en indústria òssia

Com hem assenyalat, no serà fins als anys seixanta, i sobretot a la dèca-
da dels setanta del segle passat, quan van aparèixer els primers intents de
classificació i descripció analítica de la indústria òssia. A partir d’a-
quests, sorgiren un seguit de llistes tipològiques que tenen generalment
una vinculació estreta amb determinades àrees regionals i cultures con-
cretes. Les primeres són fins i tot anteriors als col·loquis sobre indústria
de l’os. Camps-Fabrer (1966) n’elaborà la seva sobre l’Epipaleolític i el
Neolític de l’Àfrica del Nord i el Sàhara.

A Espanya, el treball més notable continua sent el de Barandiarán
(1967a), la proposta del qual cobreix un ampli espectre cronològic des
de les primeres fases del Paleolític fins al Mesolític i, geogràficament, es
refereix a la zona del Pirineu occidental peninsular. Malgrat la seva
delimitació espacial, és aplicable a àmbits més amplis i el temps trans-
corregut des de la seva publicació no n’impedeix la plena vigència per a
determinades col·leccions, atesa la seva fàcil aplicació i la possibilitat de
comparació de diferents conjunts que ofereix.

Ens hem referit amb anterioritat al paper representat pels col·loquis
internacionals sobre indústria òssia celebrats a França des de principi dels
anys setanta sota els auspicis de Camps-Fabrer. Aquestes reunions com-
portaren la posada en comú dels fins aleshores dispersos estudis sobre la
indústria de l’os prehistòrica, des de molts diversos punts de vista.
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El primer, celebrat a l’abadia de Sénanque (Vaucluse) el 1974,
implicà la creació d’una Comissió de Nomenclatura que d’ençà es reu-
neix amb periodicitat. Té entre els seus objectius el tractament dels
problemes inherents a l’anàlisi d’aquesta mena de materials: orientació,
metodologia, càlcul d’índexs i definició d’atributs amb l’objecte d’esta-
blir llistes tipològiques (Camps-Fabrer, 1979). El 1976 aquesta prehis-
toriadora francesa proposà a l’esmentada comissió la creació d’unes fit-
xes tipològiques de la indústria òssia que s’han anat publicant des
d’aleshores en diferents volums o carpetes (Cattelain, 1988; Barge-
Mahieu et al., 1991; 1992; Patou-Mathis, 2002, etcètera).

Aquell mateix any de 1976 es va celebrar també a l’abadia de
Sénanque el II Col·loqui Internacional sota el títol de «Metodologia apli-
cada a la indústria de l’os prehistòric». S’hi van constituir deu grups de
treball sobre diversos aspectes, com ara la indústria òssia del Paleolític
superior, els mètodes d’anàlisi estadístics o informàtics, les matèries pri-
meres… D’un d’aquests grups, el número 3, corresponent al Neolític i
l’Edat dels Metalls, sorgeix una nova reunió el 1978 (Aix-en-Provence).

Totes aquestes iniciatives desembocaren en treballs en ocasions
centrats en categories d’utensilis restringits. C. Leroy-Prost ha treballat
sobre les atzagaies aurinyacianes (Leroy-Prost, 1974a, 1974b; Clement
i Leroy-Prost, 1977), tipus també tractat per M. Otte (1977) o J. Hahn
(1974), mentre que les atzagaies magdalenianes han estat l’objecte de la
tesi doctoral d’A. Bertran (1999). M. Julien, sobre els arpons (Julien,
1977, 1982); D. Stordeur, sobre les agulles (Stordeur, 1977, 1979); o
P. Cattelain, sobre els propulsors (Cattelain, 1979, 1986, 1991), són d’al-
tres exemples de l’anàlisi exhaustiva de tipus concrets.

La necessitat d’aprofundir objectivament les dades aportades per la
indústria òssia han portat, els últims anys, a centrar gran part de la pre-
ocupació dels prehistoriadors en la determinació de la fabricació i fun-
ció dels útils, que s’aborda no sols des de la seva morfologia, sinó mit-
jançant l’examen de les empremtes d’ús, l’estudi de les tècniques de
confecció i les reconstitucions experimentals. Avui dia les anàlisis tec-
nològiques, traceològiques i experimentals es troben entre els corrents
analítics més importants.

Els primers estudis en aquest sentit foren duts a terme per
S.A. Semenov (1981) a partir de col·leccions de jaciments de l’antiga
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URSS Els seus treballs causaren gran impacte i impulsaren altres autors
a continuar la línia d’investigació oberta per ell, cercant la identificació
de les empremtes de confecció i ús sobre les peces prehistòriques.

A la base dels seus treballs hi ha les posteriors reconstruccions expe-
rimentals sobre distintes matèries dures animals en els diferents proces-
sos de fabricació, com les d’M.H. Newcomer (1977), J. Poplin (1974b),
M. Dauvois (1974) o A. Billamboz (1977, 1979). L’anàlisi traceològica
inspirada per Semenov continua tenint ressò en treballs recents entre els
quals destaquen els d’A. Peltier (1986), I. Siderà (1989), Y. Maigrot
(2001) o, a Espanya, M.D. Meneses (1991, 1994). També és molt
notable l’estudi d’H. Knecht (1991) sobre la fabricació i ús dels projectils
fets sobre matèries orgàniques al Paleolític inicial.

Entre les aproximacions tecnològiques més recents, cal destacar els tre-
balls de D. Liolios (1999) i A. Averbouh (2000), centrats en conjunts d’ins-
truments de diferents períodes (Aurinyacià i Magdalenià, respectivament),
però amb l’enfocament comú de la reconstitució de les cadenes operatives
de la confecció dels utensilis. O els de Randall White pel que fa a l’art
moble i objectes d’adornament (White, 1993; 1995; 2003; 2005).

Per últim, assenyalarem que a Espanya no ha existit una tradi-
ció d’estudis d’indústria òssia, malgrat els notables i ja ressenyats treballs
d’I. Barandiarán (1967) o d’E. Aguirre (1973, 1985) i V. Cabrera i
F. Bernaldo de Quirós (1977, 1978) per a la indústria de l’os «poc ela-
borada», o els apartats dedicats a aquest capítol del registre ossi dins de
sistematitzacions de tecnocomplexos com el Magdalenià cantàbric
(Utrilla, 1981, i González Sáinz, 1989).

Treballs més recents han estat signats per G. Adán (1995, 1997),
sobre la indústria òssia del Tardiglaciar a Astúries; J.A. Mújica (1991), per
al Paleolític superior i Epipaleolític del País Basc; J.M. Rueda (1985,
1987), sobre el Paleolític superior al NE peninsular o, ja centrats en temps
holocens, els de J.M. Rodanés (1987), sobre el Neolític a la Vall de l’Ebre;
M.D. Jara (1989), sobre l’Eneolític i l’Edat dels Metalls a Múrcia, o el més
concret d’E. Vento (1985), en el seu intent de sistematització de la indús-
tria òssia neolítica a partir del material de la cova de l’Or a Beniarrés
(Alacant), essent els treballs d’M.D. Meneses, ja citats, els únics que mos-
tren interès per l’estudi de les traces d’ús a l’instrumental prehistòric.
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Els tipus confeccionats, les seves tècniques de fabricació i la seva explo-
tació pels artesans prehistòrics, depenen directament de les estructures
específiques de les diferents matèries dures animals.

La comprensió i la interpretació de la modificació de la matèria òssia
deguda a factors antròpics passen obligatòriament pel coneixement pre-
cís de la natura fisicoquímica dels teixits esquelètics, com també de la seva
estructura macro i microscòpica.

Dins d’aquest capítol ens centrarem en la descripció de les caracte-
rístiques i propietats de l’os i la banya. També exposarem succintament
aquells factors deposicionals i postdeposicionals que influeixen en la seva
conservació i/o destrucció o alteració de les matèries òssies i que deter-
minen la modificació dels estats dels utensilis o objectes ornamentals un
cop abandonats, rebutjats o extraviats pels homes prehistòrics.

La seqüència recorreguda pels utensilis confeccionats sobre matèries
dures animals, des del seu estadi natural fins al moment en què arriben a
mans de l’arqueòleg, és el resultat fonamentalment de dos tipus de processos:
els que confereixen a l’os, banya o dent el seu caràcter d’utensili o adorna-
ment i aquells que afecten els elements materials des del moment de la seva
deposició i que, com veurem, poden ser de caràcter biològic (antròpic o ani-
mal) o físic i químic. Els primers correspondrien a l’aplicació per part de l’ar-
tesà prehistòric dels seus coneixements i capacitats tecnològiques.

Amb el doble objectiu de no estendre’ns gaire en un apartat
que requeriria tot sol un tractament ampli en el marc d’unes matèries que
ultrapassen el nostre àmbit i coneixements i, alhora, de cenyir-nos com
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més millor als caràcters de la mostra amb què treballarem, ens referirem
únicament als trets i propietats de l’os i la banya. No ens ocuparem,
doncs, de les dents —no presents a la col·lecció del Parco— ni de les con-
quilles, objecte d’estudi específic d’una de les nostres companyes del
SERP (Alícia Estrada).

Potser el més interessant de retenir dins el present capítol sigui
que les matèries òssies són components vius en continu creixement i pro-
cés modificatiu i que els seus caràcters i components físics i químics varen
suposar, sens dubte, un seriós condicionant per als artesans paleolítics.

3.1. L’os

3.1.1. Estructura general de l’os i composició química i histològica

Tradicionalment es reconeixen quatre tipus de teixits esquelètics entre els
éssers vius: el cartilaginós, l’ossi, la dentina i l’esmalt (Barone, 1966). Dels
dos primers, que formen els ossos, ens ocuparem tot seguit.

Dins del teixit ossi dels mamífers podem distingir quatre zones
diferents que, en un recorregut de la part externa cap a la interna,
serien: el periosti, el sistema fonamental extern, la capa mitjana haver-
siana i la capa fonamental interna (Auguste, 1994a).

El periosti és una membrana que envolta la part exterior de les dià-
fisis o canyes dels ossos llargs i que continua al voltant de la cavitat sino-
vial, on s’articulen els ossos (Davis, 1989). Major interès arqueològic
revesteixen les altres tres zones, ja que són les parts habitualment con-
servades en els jaciments, en relació amb determinades condicions
modificatives.

Quant a la seva composició química, l’os és una combinació de
matèria orgànica i inorgànica. L’element mineral i, per tant, inorgànic
de l’os és una sal cristal·lina de fosfat càlcic denominada hidroxiapatita, de
fórmula Ca10 (PO4)6 (OH)2 (Auguste, 1994a). Químicament és una fór-
mula estable, malgrat que, excepcionalment, en certs casos d’enterrament
en condicions molt àcides del sòl, l’apatita pot esdevenir soluble
(Christensen, 1999). El component orgànic està constituït en la seva
major part per col·lagen. Aquest, format per grans molècules, es dispo-
sa en fibres llargues.
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A l’os fresc, els elements minerals es fixen a la matèria orgànica sota
la forma de microcristalls d’apatita. Les fibres de col·lagen, per la seva
part, es disposen nuades dins el sistema ossi fonamental, on és difícil dis-
tingirles de l’os (Barone, 1966).

Juntament amb aquests dos components fonamentals, els ossos
estan constituïts per sals minerals diverses (Ca, Na, K) (Auguste, 1994a).

El contingut mineral d’un os viu abasta entre el 60 i el 70 % del
mateix i li proporciona rigidesa i resistència a la compressió, mentre el
col·lagen i les altres matèries orgàniques que componen el restant 30 o
40 % el doten d’elasticitat i, alhora, li aporten força (Davis, 1989).

Des d’un punt de vista microscòpic, l’os es compon de cèl·lules tan-
cades en una substància o matriu intercel·lular compacta.

Hi ha tres tipus principals de cèl·lules òssies: els osteoblasts, els osteò-
cits i els osteoclasts (Barone, 1966).

Els osteoblasts es troben a la superfície dels ossos. Funcionalment,
secreten una matriu òssia i, en fer-ho, són envoltats i atrapats pel mateix
material secretat, deixen aleshores de fer aquesta síntesi i esdevenen el que
anomenem osteòcits.

Els osteoclasts també es troben a la superfície dels ossos i són
cèl·lules grans, de diversos nuclis, que destrueixen l’os per desminera-
lització àcida de l’apatita i, posteriorment, per digestió enzimàtica.

Les cèl·lules òssies s’allotgen en petites cavitats denominades osteo-
plasts (Christensen, 1999).

Quant a la seva classificació embriològica, els ossos de l’esquelet dels
vertebrats es poden classificar, segon el seu origen, com dèrmics o car-
tilaginosos (Barone, 1966).

Els ossos dèrmics o membranosos comprenen, en els mamífers,
part de la cavitat craniana. L’esquelet postcranial, per contra, està format
fonamentalment per ossos cartilaginosos o endocondrals (costelles i
vèrtebres, cintura escapular —excepte la clavícula— i ossos llargs de les
extremitats, com també les falanges de mans i peus).

Pel que fa als objectes manufacturats per l’home prehistòric, els
suports habituals entre el conjunt de l’esquelet s’obtenen sobretot a partir
de la diàfisi dels ossos llargs de les extremitats (húmer, radi, tíbia i fèmur)
i, en menor mesura (malgrat que determinats tipus, com contorns retallats
o rodets, s’hi circumscriuen), per d’altres com ara costelles o escàpoles.

31

HB-El treball de l'òs-imprimir  15/11/05  10:03  Página 31



3.2. Les banyes dels cèrvids

Les banyes constitueixen els elements anatòmics, de l’esquelet dels
mamífers que en tenen, la funcionalitat dels quals les conceptua com
òrgans de defensa i adornament.

La seva importància dins del registre arqueològic ve determinada tant
per les possibilitats tècniques d’aprofitament antròpic, com pel grau
diferencial de conservació que el fan —de les banyes dels cèrvids— el
material més emprat per l’home prehistòric juntament amb els ossos.

3.2.1. Estructura de les banyes dels cèrvids

Les banyes dels cèrvids, com hem assenyalat, constitueixen un element
de primer ordre com a matèria primera en la confecció d’útils entre els
grups paleolítics. La seva duresa i resistència els han conferit un lloc de
preeminència en la fabricació de la major part dels instruments apuntats,
que suposem que s’utilitzaven com a armes de caça i pesca (fig. 1).
Alguns, per la seva longitud i diàmetre transversal, no han pogut ser con-
feccionats més que sobre banyes, atès que resulta insuficient la grossor de
les diàfisis dels grans mamífers per a ser emprades com a suport d’aquells
instruments (Bouchud, 1974).

La seva resistència, per altra banda, enfront als factors desintegradors
que podrien destruir-los, fan d’aquest material un element privilegiat
entre el registre arqueològic recuperat durant el procés d’excavació.

Tot això ha generat una relativament abundant bibliografia que, des
d’un punt de vista arqueològic, analitza aquesta matèria primera tant en
els seus aspectes estructurals i fisiològics com, sobretot, quant a la seva
identificació específica o anatòmica i diferenciació respecte a l’os.

Dos han estat els autors que han incidit de manera especial en
aquests aspectes. A. Billamboz va dur a terme un assaig d’identificació de
les banyes per a un estudi tecnològic i interpretació paleoetnogràfica
(Billamboz, 1979), en què destacà la proposta terminològica dels diver-
sos components de les banyes.

J. Bouchud, per la seva part, també ha dedicat diversos estudis a les
banyes dels cèrvids (Bouchud, 1966, 1974), dels quals seguirem les pau-
tes en el present apartat.
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Contràriament a les banyes d’altres remugadors, el desenvolupament
exterior de les quals és una producció superficial ectodèrmica —com les
ungles o els cabells— que es desenvolupa per la base, les banyes dels cèr-
vids són autèntiques formacions òssies que creixen per les seves extre-
mitats (Billamboz, 1979; Bouchud, 1966, 1974; Davis, 1989).

Les banyes dels cèrvids presenten la mateixa composició que l’os,
malgrat que contenen un percentatge de col·lagen més important; per
tant, estan menys mineralitzades i es mostren més flexibles (Christensen,
1999).

Constitueixen l’element diferenciador dels mascles entre els cèrvids
(tret del ren, que té banyes tant si és mascle com si és femella). Es con-
sideren, per tant, caràcters sexuals terciaris.

Les banyes estan fixades sobre dos apèndixs frontals no caducs
units a l’os frontal. Aquests pedículs es troben entre els cérvols i els cabi-
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FIGURA1. Les banyes dels cérvols van ser una de les matèries primeres preferi-
des pels artesans paleolítics.
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rols en posició subvertical. La ramificació es produeix segons el princi-
pi de la dicotomia (Billamboz, 1979).

Al cérvol, les «candeles» es ramifiquen per davant del pal o eix, a
diferència del cabirol, en què se situen a un costat i a l’altre de la banya
principal.

Seguint A. Billamboz (1979), el creixement i desenvolupament de
les banyes està determinat per diferents factors com són les activitats
de les glàndules sexuals, la predisposició física, la capacitat de reabsor-
ció de malalties i ferides, i l’aliment a l’abast de l’animal.

Estructuralment, les banyes es componen d’una sèrie de zones o
parts la terminologia per a les quals, com hem assenyalat, ha estat esta-
blerta per A. Billamboz (1979) i que descriurem seguidament (fig. 2).

El pedícul és la subjecció frontal damunt la qual es desenvolupa la
banya pròpiament dita. De secció circular, està completament calcificat,
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FIGURA 2. Estructura de les banyes dels cèrvids (Billamboz, 1979)..
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amb l’aspecte exterior de l’os, malgrat que no disposa de canal medul·lar
central. Uns dos mesos abans de la muda de la banya, comença a perdre
la seva compacitat i reprèn l’estructura alveolar que rebrà el sistema
regenerador del nou creixement.

També a la part basal de la banya, juntament amb el pedícul, però ja
formant part de la mateixa banya, trobem el medalló i la roda o roseta.

El medalló correspon a la cara superior de la zona de ruptura de la
banya de muda. El seu perfil convex, rectilini o còncau sembla depen-
dre de la rapidesa del procés de caiguda.

La roda o roseta és la zona on la calcificació és més gran i constitueix
una espècie de vàlvula de seguretat entre l’esquelet viu i la banya, que té
un ritme vital alentit (Billamboz, 1979).

Ocupen la zona mesial de la banya els pals A i B i les candeles. Els
pals o eixos estan constituïts en els animals joves per una tija de secció
ovalocircular, superfície relativament llisa i perfil arquejat. Posteriorment,
a mesura que l’animal adquireix la seva maduresa, es poden distingir ja
els pals A i B. El primer s’estén des de la roseta a la candela central. La
seva superfície posterior està organitzada per una sèrie de goteres
paral·leles, mentre la cara interna, plana, correspon a la zona de frec de
la banya per a desprendre’s del vellut —o borra—, un cop enllestit el crei-
xement de la banya.

La presència d’una aresta longitudinal confereix a la seva secció
un contorn irregular. A més a més, aquesta banya A presenta una
depressió característica, sobre la cara exterior, a l’alçada de les candeles
basal i de gel. La seva curvatura és menor que la del pal B.

El segment de banya comprès entre la candela central i la base de la
corona és la denominada banya B. La seva secció circular tendeix a l’a-
planament o al trilobulat en la zona distal. El perlat s’organitza en tres o
quatre goteres ben marcades. El seu perfil és corbat regular amb una lleu-
gera torsió cap a l’interior. L’espessor de la zona cortical és més estret a
la zona de contacte amb l’esmentada corona.

Les candeles són les ramificacions secundàries que es desenvolupen
a partir de la banya principal (Bouchud, 1966).

La candela basal que es desenvolupa immediatament per damunt de
la roseta és la primera a aparèixer i mostra, en vista lateral anatòmica, una
part proximal recta i un colze molt marcat vers l’extremitat (Billamboz,
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1979). La seva secció és irregular, degut a l’aresta longitudinal de frec de
la banya A.

La candela de gel és l’apèndix situat per damunt del basal, tot i que
no sempre apareix en els mascles adults. Poc calcificat, sovint es trenca
durant els combats a l’època de zel.

La candela central es localitza al punt d’intersecció entre el pal A i
el B. Es distingeix per un perfil corbat regular i secció circular. Té un per-
lat molt marcat, mentre que a la depressió exterior gairebé no n’hi ha.

Finalment, ocupa la part distal de les banyes la corona, amb les seves
puntes, el nombre de les quals denota l’edat de l’animal, a més dels con-
dicionants relatius a la formació de la banya, ja exposats (Billamboz, 1979).

El perfil de les puntes de la corona pot ser rectilini o corbat i la seva
secció, aplanada o trilobulada.

La superfície és lleugerament ondulada a la part proximal, però les
goteres es troben gairebé sempre absents. A més a més, es constata una
part cortical molt poc gruixuda.

Per a la descripció que hem fet dels components de les banyes,
s’ha pres com a referència el cérvol (Cervus elaphus), com a espècie més
representativa dels cèrvids als jaciments peninsulars paleolítics i única pre-
sent al registre arqueològic de la cova del Parco.

No ens estendrem en les considerables diferències morfològiques que
presenta enfront a cabirols i rens, tot i que la seva composició, propie-
tats i fisiologia són pràcticament comunes.

Quant als aspectes tecnològics relacionats amb el treball de confecció
d’utensilis per part dels grups prehistòrics, s’ha d’assenyalar que l’elecció
de banyes de muda o banyes de caça no sembla estar en relació amb la
facilitat del treball, ja que tots dos tipus s’endureixen amb relativa rapi-
desa (Adán, 1997; Davis, 1989), malgrat que diversos tractaments,
com ara la immersió en aigua durant llargs períodes de temps, en faci-
liten l’estovament i, consegüentment, el treball d’aquestes matèries pri-
meres (Barandiarán, 1967a; Hodges, 1976).

3.2.2. Cicle fisiològic de creixement i caiguda de les banyes

El creixement de la banya constitueix un procés endocondral modificat
en què el cartílag de l’extrem de la banya (la zona denominada de pro-
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liferació) primer creix, després es calcifica i. finalment. és reemplaçat per
teixit ossi (Davis, 1989). Contràriament al que succeeix amb l’ossifica-
ció dels ossos pròpiament dits, el creixement de la banya té lloc per apo-
sició al seu extrem. Per tant, és l’activitat cel·lular d’osteoblasts i osteò-
cits la que converteix el cartílag fibrós en veritable teixit ossi.
Posteriorment, aquest es recobreix d’una capa epidèrmica denominada
vellut o borra, que conté els vasos sanguinis que nodriran la banya
durant el seu creixement.

L’ossificació únicament es completa a les extremitats de les cande-
les, al pedícul i a la roseta. Ocupa el centre de la banya un canal espon-
jós en què subsisteix una mica de matèria orgànica aïllada al pal o eix, per
calcificació de la zona cortical i obstrucció alhora del sistema d’irrigació
a l’alçada de la roseta (Billamboz, 1979).

Les banyes en fase de creixement es denominen banyes de vellut. Un
cop la deposició calcària s’ha completat, les banyes perden aquesta epi-
dermis, que acaba per desprendre’s quan l’animal es refrega amb els
arbres, possiblement induït per la picor que produeix la constricció
dels vasos sanguinis d’irrigació de la banya.

El creixement de les banyes depèn, ens els cérvols i cabirols, d’una
hormona hipofisiària, mentre la seva caiguda es deu a la supressió d’a-
questa hormona en els mascles després del període de zel. El cas dels rens
és més complex, ja que, com hem assenyalat, tenen banyes els individus
de tots dos sexes (Bouchud, 1966).

Al final del període de cel, es produeix la reabsorció pels osteoclasts
de la base de la banya en unió amb el pedícul, amb una descalcificació
parcial d’aquest que permet generar un nou sistema d’irrigació per al
següent creixement. En aquest moment, l’activitat osteoclàstica és par-
ticularment intensa a l’alçada de la zona de trencament de la banya, tot
just per sota de la roseta. A partir del centre, es crea aleshores una zona
de demarcació cada vegada més gran entre la roseta calcificada i el pe-
dícul esponjós i la banya acaba per desprendre’s. Llavors l’epidermis
cobreix la cicatriu del pedícul fins que comença la regeneració d’una
nova banya.

Cada espècie té un cicle anual particular. Entre els cérvols la muda
de la banya té lloc de final de febrer a final de març, i el creixement es
completa durant la primavera. Els mesos d’octubre i novembre corres-
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ponen al període de zel, després del qual el cicle començarà una altra
vegada. Por la seva part, els cabirols es desprenen de les seves banyes de
final de setembre fins a mitjan novembre, després del zel de juliol-
agost. El nou creixement es completa, en aquesta espècie, cap al març o
l’abril (Billamboz, 1979).

3.3. Anàlisi comparativa de les propietats mecàniques
de les matèries dures animals

A les línies precedents hem analitzat l’estructura i composició de les dife-
rents matèries dures animals emprades al Paleolític per l’home prehistòric.
Abans d’exposar els diversos factors que incideixen en la seva fossilitza-
ció i conservació o destrucció en el següent apartat d’aquest capítol, veu-
rem comparativament quines són les propietats mecàniques d’una matè-
ria i de l’altra, que sens dubte devien influir en gran mesura a l’hora de
ser escollides pels grups de caçadors-recolectors en funció de l’ús o destí
al qual s’havien d’adaptar.

Com hem vist, la majoria de matèries dures animals —tret de les
banyes dels bòvids, urpes dels carnívors o peülles dels ungulats— es com-
pon d’una part orgànica i una altra d’inorgànica. També hem assenyalat
que la primera confereix a la matèria elasticitat i resistència, mentre que
la segona és responsable de la seva duresa i rigidesa.

D’aquestes diverses qualitats, juntament amb factors culturals o
de disponibilitat, dependria molt probablement la selecció de les matè-
ries destinades a ser transformades en armes, utensilis i objectes d’ador-
nament.

L’os, l’ivori i la banya de cèrvid són anisòtrops; tenen, per tant, pro-
pietats diferents segons els eixos: longitudinals, radials i tangencials
(Christensen, 1999). Això és conseqüència de la seva estructura interna,
que li confereix un aspecte lineal, de la mateixa manera que a la fusta.

Diversos autors han dut a terme tests de resistència i flexió a fi i efec-
te d’avaluar les propietats de la matèria en aquest sentit. Segons
MacGregor (1985), un test de resistència perpendicular a les fibres
mostra que la banya de ren és aproximadament un 30 % més flexible que
l’os i, per tant, molt més resistent. L’esforç necessari per a fracturar una
banya per flexió seria tres vegades superior al que caldria en el cas d’un
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os. La causa d’aquest comportament diferencial entre ambdues matèries
s’ha de buscar en la dèbil mineralització de la banya en relació amb l’os
i l’ivori.

Albrecht (1977) va efectuar sobre aquests tres materials tests de resis-
tència i de flexibilitat. L’ivori d’elefant africà va mostrar la resistència més
gran (2400 kg/cm2), seguit de la banya de ren (2250 kg/cm2) i, en
últim lloc, de l’os (2075 kg/cm2).

Quant al test de flexió, l’avantatge és per a la banya de ren (3000
kg/cm2), seguida de l’os (2800 kg/cm2) i, amb la menor elasticitat, l’ivori
(1125 kg/cm2). Aquests resultats tenen relació amb l’estructura dels
respectius materials. L’observació al microscopi revela estructures inter-
nes gairebé idèntiques per a l’os i la banya: les parts de l’os compacte es
componen de pors bastants llargs, però menys organitzats per a l’os, que
explica els seus valors inferiors a la compressió. L’ivori es compon de
fibres agrupades partint de diferents direccions. Aquesta estructura,
molt fina, li confereix una gran resistència a la compressió, però el fa poc
flexible.

Enfront d’aquests condicionants físics, no s’han d’oblidar els cultu-
rals, però sobretot els de disponibilitat d’una o altra espècie en el conjunt
biocènic d’una zona concreta. Com ens fa notar M. Otte (1974), la pro-
ducció de qualsevol utensili deriva de la necessitat, però aquest motor ele-
mental depèn d’elements d’ordre conceptual, cultural i dels condicio-
nants del medi extern. És en la conjugació de tots aquests factors, sens
menysprear l’alt grau de coneixement tècnic dels artesans paleolítics, on
hem de cercar la resposta a la preferència d’una matèria primera o d’una
altra en la confecció de la indústria òssia.

3.4. El procés de fossilització i els factors d’alteració,
conservació i/o destrucció dels teixits ossis

Malgrat que, com ens fa notar Ascendi, os prehistòric no és sinònim d’os
fossilitzat (Ascendi, 1980), el cert és que la preservació d’aquest tipus de
materials en condicions de no fossilització és extraordinària i es limita a
determinats exemples, gairebé sempre referits a espècies animals con-
servades sota el gel de les zones glacials o periglacials, quan es tracta de
restes plistocenes.
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Per aquest motiu, cal conèixer, encara que sigui de breument, en què
consisteix el fenomen de la fossilització i quines transformacions impli-
ca en la matèria òssia, atès que és sota aquesta forma com ens arribarà la
major part d’elements del registre arqueològic en os.

Hem descrit amb anterioritat l’estructura i composició de l’os amb
el seu doble component orgànic (col·lagen) i inorgànic (hidroxiapatita).
Aquesta composició es veurà alterada durant el procés de fossilització,
mentre que la seva estructura bàsica es mantindrà gairebé sense modifi-
cacions respecte a l’os en estat fresc.

Entre els primers investigadors dedicats a l’estudi comparatiu dels
ossos fòssils a finals del segle XIX, s’hi va observar una disminució de la
matèria orgànica i de les sals de ferro, alhora que un augment d’àcids car-
bònics i fosfòrics i de fluor. Les evidències mostraven també que l’os fòs-
sil manté la morfologia anatòmica i fisiològica de l’os fresc.

Els treballs més recents sobre la matèria clarifiquen els principals
elements que intervenen en el fenomen de la fossilització. La persis-
tència de la matèria orgànica al si de l’estructura cristal·lina en els ossos
fòssils, fins i tot en aquells vestigis més antics, i una composició mine-
ral variable, segons el clima i temperatura o segons la localització en
l’os, són els elements a prendre en consideració (Ascendi, 1980;
Auguste, 1994a).

Els principals processos de la fossilització deduïts a partir de l’anà-
lisi química d’ossos fòssils són actualment força coneguts. La condició
necessària perquè un os es fossilitzi és el seu prompte enterrament.
D’una altra manera, l’actuació de factors desintegradors com ara l’ex-
posició directa a les radiacions solars, els canvis bruscos de temperatura
o l’activitat hidrològica i eòlica portarien a la seva destrucció en un
període de temps depenent d’aquests factors, però en qualsevol cas rela-
tivament curt (Blasco, 1992).

No s’ha d’oblidar tampoc la importància de la circulació hídrica en
el sòl per a la fossilització, ja que és la que aporta els minerals d’epigènia,
substitució dels minerals originals per d’altres diferents. Els estudis
mostren que la destrucció de la matèria orgànica és progressiva, però no
total, i posa en evidència una evolució de la hidroxiapatita, caracteritzada
per les aportacions de minerals provinents del medi fossilitzador
(Auguste, 1994a).
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L’acció dels microorganismes es mostra important quant a la des-
composició de la matèria orgànica. Els minerals de recristal·lització
ompliran els buits deixats per la desaparició del col·lagen seguint la
trama cristal·lina original, cosa que explica la preservació de l’estructu-
ra histològica dels teixits esquelètics.

Per tant, el procés de fossilització es pot resumir en dos aspectes: el
reemplaçament de les molècules orgàniques per molècules minerals
aportades pel medi fossilitzador i la substitució de determinades molè-
cules minerals per unes altres (epigènia) (Auguste, 1994a); això desterra,
per tant, la visió simplista que en un principi portava a pensar únicament
en la pèrdua total del component orgànic de l’os, sense parar esment en
cap mena d’alteració dels seus minerals.

En les acumulacions òssies que porten a la formació dels llocs fos-
silífers intervenen agents diversos, responsables de la concentració dels
ossos en un lloc precís i el seu enterrament. Aquests agents de formació
són d’ordre climàtic (ja hem subratllat l’acció de les radiacions solars o
els canvis bruscos de temperatura), edàfics (composició del sòl a sobre del
qual es diposita el material), biològics (accions referides tant a animals
com a microorganismes o vegetals) i fluviàtils (alteració i transport per
l’acció de l’aigua) (Auguste, 1994b).

Quant als factors postdeposicionals de l’alteració del material ossi,
podem distingir dos grans grups, segons que es refereixin a processos
soferts abans de l’enterrament de l’os (processos bioestratinòmics) o bé
després (processos fossildiagenètics) (Blasco, 1992).

No ens referirem aquí als tipus d’alteració de l’os anteriors o posteriors
a l’enterrament, deguts a agents biològics antròpics (marques de descarna-
ment, trepig, etc.) o no antròpics (acció de carnívors, arrels vegetals…), que
estarien més en relació amb el capítol de les alteracions de les superfícies
òssies que amb el de la seva conservació, tot i que lògicament hi influeixin.

Ens centrarem, doncs, en aquells aspectes de caràcter geofísic o
geoquímic causants de la conservació, modificació o destrucció de l’os
amb posterioritat a la seva deposició, però tant previs com contemporanis
o posteriors al seu enterrament.

Una vegada constituït el conjunt fòssil, seran els factors edàfics, cli-
matoedàfics i climàtics els que comprometin o permetin la conservació
de les restes i influeixin en la seva alteració (Auguste, 1994b).
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Entre els factors edàfics, la paleogeomorfologia apareix com un
element important. Dos grans medis es poden destacar entre la resta: els
llocs en coves i els jaciments a l’aire lliure. De manera general, aquests
últims es mostren potencialment més favorables a una bona conservació
dels ossos.

La natura dels sediments encaixants i els processos pedològics són uns
dels factors primordials que intervenen en la preservació i modificació dels
vestigis i es constituiran en la condició sine qua non per a la conservació
dels teixits esquelètics. El pes dels sediments és un factor que no pot esti-
mar-se com a general, però, en molts jaciments, la seva acció no s’ha de
menystenir, sobretot en coves.

Finalment, l’evolució geofísica postdeposicional és prou anecdòtica,
però l’evolució geoquímica intervé de manera més general i, sovint,
important.

Els factors climatoedàfics tenen la seva expressió en dos factors: el
denominat weathering i la solifluxió. El primer, que s’anomena habi-
tualment en terminologia saxona, vindria definit per la descomposició
natural de l’os deguda a processos fisicoquímics que hi actuen al damunt
o al terra (Behrensmeyer, 1978). Hi influeixen diferents factors locals
com ara la humitat, temperatura, pH del sòl, durada de l’exposició al sol,
etcètera. És, per tant, un fenomen que afecta l’os abans del seu enterra-
ment i que, com hem assenyalat, pot comportar la seva total destrucció,
si aquest enterrament no es produeix aviat.

La solifluxió es limita a regions de clima fred sense cobertura vege-
tal i llocs a l’aire lliure, que constituixen un factor anecdòtic, però digne
de consideració en regions sotmeses a climes glacials en el passat.

L’últim gran grup de factors que incideix en la possible conservació
de l’os es refereix als fenòmens climàtics. La natura del clima influirà en
el grau de conservació tant en el moment anterior a l’enterrament, com
de forma contemporània i posterior al mateix. En un primer moment,
la natura del clima (àrtic, temperat o tropical) caracteritza els paràmetres
mediambientals i atmosfèrics, variables que seran agents pertorbadors.

Els efectes antedeposicionals o contemporanis al dipòsit tindran un
paper força important en la conservació potencial dels vestigis, com
també en la modificació de l’estat de la superfície i la seva cohesió
mecànica.
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A les zones periglaciars no és menyspreable l’acció del gel i el desgel
sobre els ossos, mentre que, en regions temperades, és l’alternança entre
humitat i sequedat el fenomen de major impacte d’entre els climàtics i
comporta fissures, esquerdes, exfoliacions o descamacions en les super-
fícies òssies.

Els efectes postdeposicionals seran la conseqüència de les varia-
cions climàtiques cícliques del quaternari amb l’alternança de condicions
glacials i temperades. Aquests efectes seran gairebé generalitzats, però
variables en intensitat, i modificaran les propietats i l’equilibri fisico-
químic del mitjà encaixant (Auguste, 1994b).
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4.1. Situació geogràfica

La cova del Parco se situa al terme municipal d’Alòs de Balaguer (La
Noguera. Lleida). Es localitza al vessant meridional de la serra de Sant
Mamet (1388 m), a uns 420 m per sobre del nivell del mar i 120 del riu
Segre, al qual s’obre a l’indret denominat tradicionalment com «Les
roques prenyades». Aquest dom de Sant Mamet juntament amb les serres
de Monclús (1037 m) i de Sant Jordi (951 m) conformen les serres mar-
ginals del prepirineu lleidatà; aquestes esdevenen el conjunt més meri-
dional del sistema prepirinenc del Montsec (figs. 3 i 4).

L’orientació de la cavitat és de nord a sud i pertany a un complex
càrstic desenvolupat als conglomerats oligocens del sinclinal de la
Massana (Pocoví, 1978). Des d’un punt de vista geomorfològic,
la zona d’Alòs de Balaguer correspon a un congost on s’encaixa la llera
del Segre que, en aquest tram comprès entre els nuclis d’Artesa de
Segre i Camarasa, abandona el seu traçat de nord a sud imposat pel
massís pirinenc, per esquinçar el relleu d’est a oest i, seccionant les
serres prepirinenques, conformar una sèrie de congosts que donen al
paisatge del lloc la seva peculiar orografia, la qual ve determinada per
unes formes de relleu típiques d’un paisatge de calcàries i conglome-
rats, amb relleus abruptes i escarpats (Bergadà, 1991; Bergadà et al.,
1999).

Les coordenades geogràfiques de la cova són: Longitud 0º 56’
31’’ E, latitud 0º 54’ 48’’ N. Segons el full núm. 328 d’Artesa de Segre
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FIGURA 3. Situació del jaciment de la cova del Parco.

FIGURA 4. Localització de la cova del Parco a la serra de San Mamet, al Montsec
(dibuix SERP).
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del mapa topogràfic del Servei Geogràfic de l’Exèrcit, 1984. (E. 1:50.000,
U.T.M. segons el meridià de Greenwich).

4.2. Context litològic i geomorfològic

Hem assenyalat que el jaciment de la cova del Parco pertany al complex
càrstic que es desenvolupa als conglomerats oligocens del sinclinal de la
Massana, el qual s’estén en direcció d’est a oest, des del riu Noguera
Ribagorçana, a les proximitats de la Massana, fins a l’aflorament triàsic
d’Alòs de Balaguer (Pocoví, 1978).

Des del punt de vista geomorfològic, la zona d’Alòs de Balaguer,
municipi on es localitza el jaciment de la cova del Parco, es correspon
amb un congost fluvial excavat pel riu Segre en travessar les roques
carbonatades de les serres exteriors pirinenques.

Les formes del relleu són les típiques d’un paisatge calcari i de con-
glomerats, amb relleus abruptes i escarpats (fig. 5).

Els dipòsits quaternaris que s’han distingit en aquesta àrea són els
següents (Peña, 1983):
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FIGURA 5. Conglomerats i situació de la cova del Parco.
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a) Terrasses fluvials formades pel riu Segre i el barranc del Prat.
b) Aportacions laterals dels torrents en forma de cons de dejecció.
c) Dipòsits de vessant.

4.3. El dipòsit sedimentari de la cova del Parco

4.3.1. Morfologia

Morfològicament, el jaciment de la cova del Parco consta de dos àmbits
ben diferenciats com són la cova i l’abric exterior, identificats per
Maluquer com A1 i A2, respectivament (Maluquer, 1983-84) (fig. 6).
La cova està constituïda per una galeria única d’escàs desenvolupa-
ment (10,5 m), fort gradient vers l’interior i dos trams, el més ample
dels quals (4,5 m) està format pel farciment sedimentari i correspon a
la part externa, mentre que l’interior de 2 m escassos d’amplada està for-
mat per una gran acumulació de blocs. L’abric, per la seva banda,
adopta una planta rectangular de 5,5 × 11 m.

Els dipòsits sedimentaris d’ambdós sectors (cova i abric) presenten
una relativa homogeneïtat textural. En tots dos s’han documentat restes
d’activitats humanes.
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FIGURA 6. Planta del jaciment (dibuix SERP).
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4.3.2. La seqüència estratigràfica: evolució sedimentària
i paleoambiental de la cova del Parco

La seqüència que trobem al jaciment de la cova del Parco s’ha d’em-
marcar dins el Plistocè superior final i l’Holocè i ha estat estudiada per
M.M. Bergadà (1991 i 1998).

En tota la seqüència evolutiva del dipòsit sedimentari d’aquest jaci-
ment intervenen dos tipus de processos:

D’una banda, els sedimentaris relacionats amb la circulació hídrica
i la caiguda de blocs de conglomerats de la paret de l’abric i de la cova.

D’altra banda, els postdeposicionals, entre els que hem de destacar,
d’una banda, les circulacions hídriques, amb fenòmens de carbonatacions
secundàries, acumulacions de matriu fina en espais buits i graves i, de l’al-
tra, l’activitat biològica, en especial les accions de les arrels i els orga-
nismes animals.

L’activitat biològica es documenta en tots els nivells i consisteix prin-
cipalment en una modificació de l’estructura sedimentària. Aquesta
activitat biològica es tradueix en una estructura primària esponjosa i una
porositat constituïda per canals i cambres.

Els primers nivells detectats a la cova corresponen a una sedimen-
tació que té el seu origen en la caiguda de blocs (nivells XIV-XV) i que,
culturalment, no es pot definir, ja que en la intervenció realitzada al 1988
aquests nivells van resultar estèrils (Bergadà, 1991).

A partir del nivell XIII, s’inicien processos de circulació hídrica de
baixa intensitat fins al nivell VI. En aquests nivells es documenta una
intensa activitat antròpica.

Des d’un punt de vista climàtic, els nivells que van des del XIII fins
al VII es caracteritzen per un ambient humit, que té com a excepció el
nivell X i el IX, on s’ha detectat una pulsació freda.

La sedimentació dels nivells que van del VI al Ia es caracteritza per
una dinàmica d’aportacions per circulació hídrica de major intensitat i cai-
gudes de blocs, degudes a la disgregació de la paret i el sostre de la cova.

Al nivell VI, es detecta un canvi al règim sedimentari, caracteritzat
per processos de circulació hídrica de molta més intensitat i per la for-
mació de costres sedimentàries. Aquests processos continuen fins al
nivell IV. En aquests nivells es donarien unes condicions d’aridesa i
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unes pulsacions més fredes que als nivells anteriors (Bergadà, 1989); des
d’un punt de vista cultural, s’han d’atribuir al Magdalenià.

Entre els nivells III i I, però especialment al primer, es documenta un
dipòsit format majoritàriament per graves i blocs de calcària i conglomerat
que presenta una sèrie de fissures pròpies d’unes condicions periglaciars.
Al nivell II, s’observa un augment de la humitat. Culturalment aquest
nivell s’ha d’atribuir a un moment del Magdalenià superior final
(Epimagdalenià), (Mangado et al., 2002). En contacte amb el nivell I s’ob-
serva una sèrie de blocs de calcàries i de conglomerats que procedeix de
les parets de l’abric i de la cova i que podria tenir un origen climàtic.

Per la seva part, el nivell I es caracteritza per una potència sedimentària
considerable (147 cm) i, culturalment, s’ha atribuït a l’Epipaleolític.
L’origen d’aquest dipòsit es relaciona amb processos de circulació hídrica
de gran intensitat i la formació de costres sedimentàries. Les condicions cli-
màtiques seran semiàrides amb pulsacions d’humitat i fred. Això s’accen-
tua a la part superior del nivell (Ia), com així ho indica l’augment dels pro-
ductes de disgregació de la paret i la caiguda de blocs, malgrat que en
menor intensitat que a la part inferior d’aquest nivell.

Quant a les dates radiocarbòniques amb què compta el Parco, sobre-
passen la vintena i completen un arc que cobreix des del 10.190 ± 100 BP
del nivell Ia (Epipaleolític) al 14.300 ± 150 BP, que correspon al nivell XI
en una sèrie homogènia i coherent (taula 1).
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TAULA 1. Les datacions C-14 de la cova del Parco fetes a partir
del tall estratigràfic.

Nivell Referència Mostra, Datació

Ia AA-13410 Carbó 10.190 ± 290 BP
Ib OxA8556 Carbó 11.430 ± 60 BP
Ic OxA8657 Carbó 11.270 ± 90 BP
IV AA-8643 Os 12.900 ± 130 BP
V GifA 95565 Carbó 13.890 ± 130 BP
VI AA-8644 Os 13.950 ± 140 BP
VII GifA 95547 Carbó 13.720 ± 140 BP
VII GifA 95542 Carbó 14.040 ± 140 BP
XI GifA 95552 Carbó 14.300 ± 150 BP
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4.4. Intervencions arqueològiques al jaciment

La cova del Parco fou descoberta l’any 1974 pel Sr. Rafael Gomà, veí de la
localitat d’Artesa de Segre (Maluquer, 1985, 1988). Aquesta persona, gran
afeccionada a l’arqueologia i coneixedora de la zona, era col·laboradora del
Dr. Maluquer, aleshores catedràtic de Prehistòria de la Universitat de
Barcelona, qui d’aquesta manera va tenir coneixement de la cavitat.

El mateix any del seu descobriment es van iniciar els treballs d’ex-
cavació que s’han vingut realitzant fins a l’actualitat.

En relació amb els treballs arqueològics de la cova del Parco s’han de
distingir dos moments: una primera fase dirigida per Maluquer, que s’i-
nicia al 1974 i de manera intermitent arriba fins al 1984; posteriorment,
de manera contínua i programada, es vénen realitzant des del 1987
sota la direcció de J.M. Fullola, catedràtic de Prehistòria de la Universitat
de Barcelona i director del SERP.

4.4.1. Intervencions arqueològiques realitzades sota la direcció
del Dr. Maluquer

Uns mesos després que es descobrís la cova, es va iniciar la primera cam-
panya d’excavació. Aquesta primera intervenció, que va començar a la
tardor del 1974, es va centrar exclusivament en l’interior de la cavitat; de
manera periòdica es van realitzar intervencions fins al març del 1975
(Maluquer, 1983-84).

Durant aquest període es van excavar més de 2 m de dipòsit sedi-
mentari amb la localització de tota una sèrie de nivells que anaven des del
superficial, relacionable cronoculturalment amb un moment visigòtic,
fins a un altre que Maluquer va qualificar de preceràmic.

Els treballs d’excavació es van interrompre al 1975 en localitzar, a
una profunditat de 2,70 m, unes grans lloses de conglomerat que varen
fer creure als excavadors que s’havia arribat al final de la potència sedi-
mentària del jaciment.

Als primers anys d’excavació del jaciment de la cova del Parco no es
tenia constància de l’existència de nivells paleolítics. De fet, el seu des-
cobriment es deu en bona part a la casualitat. Al 1984, quan Maluquer
i el seu equip preparaven l’última campanya d’excavació, es van adonar
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que el nivell de lloses de conglomerat que ells creien que era el basal no
era en realitat sinó unes lloses provinents de despreniments de les parets
laterals de la cova.

Durant aquesta campanya del 1984 es van extreure les lloses i apa-
regué una potent estratigrafia amb materials del Paleolític superior.
Durant els mesos d’agost i setembre es van realitzar una cala a l’interior
de la cavitat, amb la finalitat de documentar els nous nivells que apa-
reixien per sota de les lloses.

Fruit d’aquests treballs, es va localitzar una gran quantitat d’elements
lítics i d’indústria òssia. Malgrat tot, encara que es va excavar més d’un
metre de sediment, els materials exhumats foren considerats com una
única unitat. Aquesta consideració conjunta ha impossibilitat relacionar
amb posterioritat els materials d’aquestes campanyes amb els diferents
nivells que s’han individualitzat a partir dels treballs de Bergadà (1991,
1998). De tota manera es pot manifestar amb seguretat que aquestes cales
afectaren els nivells que van del XIII al II (Fullola i Bergadà, 1990).

Amb la localització dels nivells paleolítics esmentats, el jaciment de
la cova del Parco adquiria una nova dimensió amb una doble perspectiva.
D’una banda, es tractava de la segona vegada que es localitzava un jaci-
ment amb indústries paleolítiques a la zona lleidatana (el primer havia
estat la Bauma de la Peixera d’Alfés), cosa que descartava la teoria d’un
buit demogràfic durant el Paleolític als territoris més occidentals de
Catalunya. D’una altra, era la primera ocasió en què es documentava
indústria òssia del Paleolític superior fora de la zona clàssica de Girona.

El 1987 es van reprendre els treballs sota la direcció conjunta de
J. Maluquer i de J.M. Fullola. A partir d’aquell any fins a l’actualitat, la
cova del Parco ha estat objecte d’excavacions programades sota la direc-
ció de J.M. Fullola; M.M. Bergadà, que s’hi incorpora a partir del
1988; R. Bartrolí (1989); M.A. Petit, que s’integra a l’equip director l’any
1992; i X. Mangado l’any 1999, com a darrera incorporació.

4.4.2. Intervencions realitzades pel SERP de la Universitat
de Barcelona

A partir del 1987 s’inicia el segon període d’excavacions a la cova del
Parco. En col·laboració amb l’equip director de les actuals excavacions,
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s’ha de citar la resta dels membres del SERP (Seminari d’Estudis i
Recerques Prehistòriques) que, sota la direcció de J.M. Fullola, porten a
terme una bona part dels estudis dels materials recuperats a les diferents
campanyes d’excavació.

Els treballs realitzats dins d’aquesta etapa es poden dividir en dues
fases: d’una banda, les intervencions arqueològiques fetes entre els anys
1987 i 1991; de l’altra, les que s’han desenvolupat des de l’any 1992 fins
a l’actualitat.

Com hem senyalat anteriorment, J.M. Fullola codirigeix junta-
ment amb J. Maluquer la campanya d’excavació del 1987.

En aquesta primera campanya es va efectuar un replantejament de
la quadrícula amb una ampliació vers l’interior de la cova. La finalitat era
comprovar la riquesa de les cales realitzades anteriorment per Maluquer
i observar la potència dels nivells arqueològicament fèrtils.

Aquell mateix any es va procedir a netejar els talls estratigràfics de
les cales realitzades i a delimitar els nivells sedimentològics que es podien
documentar. Se n’hi van poder distingir 15 (Fullola i Bergadà, 1990;
Bergadà, 1991).

També es van iniciar els treballs d’unificació dels nivells de la cova
i l’abric. En secció, s’observava com a la part inferior del dipòsit sedi-
mentari la cavitat i l’abric estaven connectats i formaven una sola unitat
espacial, que s’observa clarament a partir dels nivells del Paleolític supe-
rior, per sobre dels quals l’espai d’unió es trobava reblert per la deposi-
ció sedimentaria.

A les campanyes del 1990 i el 1991 es van excavar 8 m2, que es loca-
litzaven a la zona de connexió dels dos àmbits. Això va donar lloc a un
replantejament de la quadrícula i la unificació de les dues anteriorment
existents: cova i abric.

Amb motiu de l’excavació d’aquests 8 m2, que es corresponien
amb el nivell II, es va documentar abundant material arqueològic
(indústria lítica, òssia i fauna) i es van localitzar sis estructures de com-
bustió (Fullola et al., 1992). La importància i complexitat de la zona,
reflex d’una intensa ocupació humana, van posar de relleu la necessitat
d’un replantejament general de l’estratègia d’excavació.

El canvi d’estratègia en la planificació de les futures intervencions va
fer que a partir del 1992 s’incorporés a l’equip director M.A. Petit.
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Els objectius perseguits eren l’excavació dels nivells neolítics, tant a
l’àmbit de l’abric com de la cova, i l’ampliació de la zona d’excavació amb
l’obertura de nous quadres també en tots dos àmbits.

Aquests anys també s’ha afrontat l’estudi dels materials postpaleo-
lítics de les intervencions de J. Maluquer (Petit, 1996).

Al sector de l’abric, les intervencions dels últims anys han evidenciat
un nivell superficial on tot el material apareix remogut, amb ceràmica
cardial i del Bronze. Per sota, un nivell d’ocupació epipaleolític molt con-
dicionat a la seva distribució espacial pels diferents nivells de caiguda de
blocs del conglomerat.

Per sota d’aquests es localitzen els nivells d’ocupació del Paleolític
superior final amb una potència estratigràfica de més d’1,5 m.

4.5. Registre arqueològic dels nivells del Paleolític superior

La llarga seqüència cronocultural de la cova del Parco abasta nivells
des de l’Edat del Bronze fins al Paleolític superior final i es documenta
també, de forma aïllada, algun element més recent al nivell superficial
atribuïble a ocupacions visigodes (Maluquer, 1985).

En aquest apartat obviarem el registre dels nivells postpaleolítics per
a centrarnos en el material recuperat als nivells de les fases magdalenia-
nes objecte d’anàlisi del nostre estudi.

Entre el material arqueològic i les estructures que conformen el regis-
tre arqueològic del jaciment, no incidirem més que en la indústria líti-
ca i la fauna, donat que són les úniques que tenen relació directa amb les
consideracions extretes d’aquest treball. Per a la resta d’anàlisis, es poden
consultar les nombroses publicacions que els mateixos han generat i que
s’han centrat en aspectes com la tipologia, tecnologia, (Fullola et al.,
1988, 1991, 1997), funcionalitat de la indústria lítica (Calvo, 1997,
2004), petrologia (Mangado, 1998; Mangado et al., 1999, 2002), sedi-
mentologia (Bergadà, 1991, 1999; Bergadà i Courty, 1997; Bergadà et
al., 1999) i anàlisis fitolítiques (Albert et al., 1997) o antracològiques
(Fullola et al., 1997).

El conjunt arqueològic recuperat al jaciment de la cova del Parco s’ha
configurat a partir de tres sèries diferents. D’una banda, el material de les
excavacions del Dr. Maluquer; d’una altra, el del forat fet per furtius
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l’any 1994 i, finalment, aquells elements recuperats als treballs d’exca-
vació recents.

4.5.1. Indústria lítica

4.5.1.1. Materials procedents de les excavacions del Dr. Maluquer

Fruit de les excavacions dels nivells paleolítics de J. Maluquer, es van
recuperar 3.349 elements lítics, 188 dels quals estaven retocats i 5 eren
nuclis. La totalitat de la indústria lítica es troba confeccionada en sílex.

Es tracta d’un conjunt en què abunden les peces llargues i planes
amb uns índexs de carenat i allargament propis d’un sistema de pro-
ducció lítica bàsicament laminar.

S’observa un predomini del retoc abrupte, realitzat sobre un 47 %
de les peces retocades, entre les quals destaquen clarament els ele-
ments de dors. El segon tipus majoritari és el retoc simple (27 %) utilitzat
principalment en la realització de rascadors (García-Argüelles, 1990). El
cop de burí es documenta en 44 ocasions.

A nivell tipològic, a la col·lecció de Maluquer, podem distingir els
següents morfotipus: les làmines de dors dominen el conjunt amb un
percentatge proper al 30 %, seguides dels burins (23 %); a una certa dis-
tància, els gratadors se situen en un 12 %, mentre que les puntes de dors i
les rascadores representen un 9,5 i un 9 % respectivament. La resta de tipus
es distribueix entre perforadors, truncadures, abruptes, puntes i denticulats.

4.5.1.2. Materials procedents de l’activitat furtiva de 1994

L’estudi dels materials recuperats a la cala furtiva de l’any 1994 fou presentat
al col·loqui El món mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 BP),
fet a Banyoles (Pla de l’Estany) al 1996 (Fullola i Soler, 1997).

El conjunt recuperat és abundant. Està format per 7.258 elements,
tots en sílex, dels quals 242 són morfotipus, és a dir, un 3,3 % del total.

Es tracta d’un conjunt on abunden les peces llargues i planes amb
uns índexs de carenat i allargament corresponents a un sistema tècnic
productiu laminar.

El retoc dominant és l’abrupte (74 %), on dominen les làmines de
dors (més d’un 70,8 %), les puntes de dors, les truncadures i els abrup-

55

HB-El treball de l'òs-imprimir  15/11/05  10:03  Página 55



tes indiferenciats. El retoc simple, amb el 16 % del total, està represen-
tat fonamentalment pels gratadors (61 %) i les rascadores.

Els burins representen un 8,55 %. La variant predominant en
aquest tipus de retoc és el burí sobre pla natural seguit dels diedres. En
vuit elements s’ha pogut identificar la tècnica del microburí, malgrat que
no se n’ha trobat cap de geomètric.

L’estudi global del conjunt, com també l’anàlisi concreta dels nuclis
i dels elements que no tenen una significació tecnològica, ha permès d’in-
dividualitzar les diferents estratègies de talla que configuren el sistema tèc-
nic de producció d’aquests grups magdalenians.

L’aprovisionament de matèria primera silícia es desenvolupa a par-
tir de dues estratègies. Per un costat, es constata la presència de matèria
primera recollida en un punt d’aprovisionament secundari.

Per un altre, s’ha identificat la utilització d’un sílex que té el seu ori-
gen a l’àrea propera al jaciment. Als conglomerats estructurals en què es
localitza la cavitat, es troben nòduls de sílex que queden alliberats per l’e-
rosió i que, posteriorment, es dipositen a les acumulacions sedimentàries
dels vessants d’aquestes formacions geològiques.

4.5.1.3. La indústria lítica del nivell II

El nivell II —únic excavat en extensió fins al moment— ha proporcio-
nat una important quantitat d’elements lítics.

La seva anàlisi s’ha dut a terme des de diferents òptiques amb la
finalitat d’examinar totes les fases de la cadena operativa, des de l’ob-
tenció de la matèria primera fins a l’anàlisi funcional de la dita indús-
tria.

L’anàlisi arqueopetrològica ha estat realitzada per X. Mangado
(1998; Mangado et al., 1999) i s’ha centrat en dos grans apartats. D’una
banda, la localització d’afloraments de sílex a la zona de la cova i, de l’al-
tra, la caracterització microscòpica i macroscòpica de la indústria lítica
del nivell II i la seva posterior comparació amb els sílex provinents dels
afloraments localitzats.

Mitjançant aquestes anàlisis s’ha pogut individualitzar diferents
tipus de sílex. El principal conjunt és el format per l’anomenat sílex TT,
que presenta un elevant índex de corticalitat.
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Per la seva part, el denominat tipus T2 és el següent en importàn-
cia numèrica. El seu color és grisós, és de gra molt fi i de gran qualitat.

A més a més d’aquests tipus, l’anàlisi macroscòpica va posar en evi-
dència altres classes de sílex dels quals l’origen, amb una presència molt
reduïda, no s’ha pogut determinar.

Quant a l’explotació tecnològica dels diferents tipus de sílex, s’ha
d’assenyalar que el tipus TT és el predominant entre la indústria lítica del
Parco, amb gairebé un 40 %, mentre que el T2 es manté una mica per
damunt del 35 % i les altres tipologies silícies són minoritàries. Per a la
confecció d’utensilis, es va preferir el sílex de tipus T2 i T1, de millor
qualitat, però aprovisionament més llunyà del jaciment.

Tecnològicament, el conjunt d’indústria lítica del nivell II presen-
ta una tendència general al microlitisme.

A l’àrea excavada fins al moment es documenta tot el procés de talla
lítica. Els índexs de corticalitat evidencien que en aquesta zona —les
anàlisis es refereixen a l’àmbit de la cova— ens trobem amb les prime-
res fases de la cadena operativa, que fan referència al procés de decor-
ticat.

La documentació d’elements com ascles, làmines, fragments d’ascla,
accidents de talla, restes de control de talla, com flancs de nucli, corni-
ses d’abrasió i nuclis esgotats són un signe evident que a l’àrea excavada
es donen les fases tecnològiques següents al decorticat, fins a arribar a la
fabricació de l’utensili.

L’anàlisi tipològica de la indústria lítica del nivell II es va realit-
zar a partir del material recuperar a les campanyes 1990-1991 (Fullola
et al., 1992), en què es van recuperar 1.002 elements lítics, dels
quals 98 estaven retocats, que representen un 9,48 % del total del
conjunt.

Aquestes peces retocades es distribueixen en 83 tipus primaris i 16
nuclis. El retoc predominant és l’abrupte (38 peces), seguit del simple (29
peces). Els burins també tenen el seu pes específic en el conjunt d’ele-
ments retocats, amb 15 peces.

Dins dels diferents tipus primaris amb retoc simple predomina el
grup de les rascadores, amb més de la meitat de les peces amb aquest
retoc. En segon lloc, observem els gratadors amb percentatges alts. Els
percentatges de denticulats i puntes són testimonials.
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La majoria de morfotipus de retoc abrupte es compon d’elements de
dors i, dins d’aquests, les làmines de dors esdevenen el conjunt més
important, amb un 61 % del total.

Entre els burins, el tipus de retoc està distribuït de forma més
equilibrada. Predominen els burins diedres, malgrat que també es docu-
menten uns percentatges importants de burins sobre pla natural i sobre
retoc.

4.5.2. Anàlisi del registre faunístic

4.5.2.1. El registre faunístic recuperat de l’activitat furtiva del 1994

L’anàlisi arqueozoològica d’aquest conjunt ha estat realitzada per J. Nadal
(Fullola et al., 1997). Es va analitzar un total de 593 restes, entre les quals
es van poder determinar taxonòmicament i anatòmicament 161 (27,15
%). La resta ha quedat classificada com a elements no identificats taxo-
nòmicament.

Entre aquestes 161 restes determinables, destaca la Capra pyrenai-
ca, amb un 57,16 %, l’Oryctolagus cuniculus (37,26 %) i, amb percen-
tatges mínims, petits bòvids (1,26 %), Canis lupus (3,7 %) i Linx sp.
(0,62 %).

Dins les restes determinables, s’ha pogut establir el nombre mínim
d’individus, que es distribueix de la següent manera:

Capra pyrenaica: entre les restes d’aquesta espècie dominen les peces den-
tàries, cosa que ha permès calcular un Nombre Mínim d’Individus de 5.

Pel que fa als petits bòvids, no és possible establir-ne el N.M.I., atesa
la reduïda quantitat de fragments.

Oryctolagus cuniculus: les restes òssies assimilables a aquesta espècie
donen un N.M.I. de 4 exemplars.

Tant del Canis lupus com del Linx sp., només se n’ha pogut identi-
ficar restes d’un únic individu.

Entre les alteracions antròpiques que es documenten, podem des-
tacar la presència de traces de descarnat, termoalteracions i fragmenta-
ció de les restes.

Les restes cremades són escasses i no procedeixen de coccions a altes
temperatures o llargues exposicions al focus de calor. Els ossos termoal-
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terats representen un 30,52 % i corresponen a restes de cabra salvatge,
linx i conill.

Les restes òssies presenten un elevat grau de fragmentació, que es
documenta en totes les espècies, amb especial incidència als ossos llargs,
en què es dóna la reducció de les diàfisis a simples estelles. La longitud
mitjana dels fragments recuperats és de 15,6 mm, per bé que un 80 %
del material no supera els 20 mm.

D’aquestes dades es pot deduir que ens troben davant d’una eco-
nomia de depredació orientada a la caça quasi especialitzada de cabra sal-
vatge amb una explotació marginal d’altres recursos faunístics (Fullola et
al., 1997).

4.5.2.2. L’anàlisi arqueofaunística de les restes òssies del nivell II

L’anàlisi de la fauna d’aquest nivell es va realitzar sobre un total de 780
restes òssies (Nadal, 1998). Com a la resta de nivells del jaciment de la
cova del Parco, ens troben davant d’un elevat índex de fragmentació, fet
que dificulta la seva posterior determinació i estudi. En aquest nivell úni-
cament el 29,35 % dels fragment són determinables (229), davant d’un
70 % d’indeterminables (551).

Anatòmicament i taxonòmica, el desglossament mostra les espècies
següents: Oryctolagus cuniculus (75,14 %), Capra pyrenaica (6,65 %),
petits bòvids (4,36 %), Cervus elaphus (2,18 %), Canis lupus (1,31 %),
Lepus europeus (0,43 %), aus (3,05 %) i rosegadors (6,98 %).

El predomini del conill entre les restes òssies determinables es deu
al fet que les restes d’aquesta espècie conserven molts elements morfo-
lògics que permeten la seva identificació. Amb les restes de macrofauna
això no succeeix.

Si agrupem mètricament les restes òssies, es veu que aquest predo-
mini de la mesofauna entre els fragments determinables desapareix i ens
trobem amb uns percentatges equilibrats entre el nombre de fragments
de macrofauna i mesofauna —45 i 49 % respectivament—, mentre que
el 6 % restant correspon a microfauna.

Entre els grans mamífers, destaca el predomini dels herbívors
sobre els carnívors, amb una espècie que sobresurt, que és la Capra pyre-
naica.
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L’aplicació del Nombre Mínim d’Individus als resultats de l’anàlisi
anatòmica, ha permès d’establir el següent recompte: 2 individus de
Capra pyrenaica, 1 de Cervus elaphus, Canis lupus i Lepus europaeus i 5
d’Oryctolagus cuniculus.

En general, les restes d’aquest nivell presenten un baix percentatge
de termoalteracions. En conjunt no supera el 20 %.
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5.1. Metodologia

Les tendències analítiques que s’apliquen en l’actualitat a la resolució dels
problemes derivats de l’anàlisi de la indústria òssia s’han anat plasmant
en propostes concretes tendents a dotar de mètodes de treball els pre-
historiadors en un intent d’acabar amb les adopcions particulars de cri-
teris en l’estudi de l’instrumental ossi.

Moltes de les temptatives adoptades en aquest terreny han sorgit a
partir dels col·loquis sobre indústria òssia als quals ens hem referit
(Camps-Fabrer, 1974, 1977, 1979) i que han motivat un notable incre-
ment de les investigacions sobre el registre arqueològic en os.

Aquestes reunions i els treballs que se n’han derivat han contribuït a
unificar els criteris de nomenclatura, definició, orientació de les peces,
morfometria o índexs analítics aplicables, que en la major part dels
casos, i salvant els condicionants de cada col·lecció, són aplicats de forma
general pels investigadors, encara que determinades propostes hagin tro-
bat una més gran acceptació que d’altres.

De les diferents alternatives tendents a resoldre els problemes meto-
dològics en aquest camp, hem optat per seguir aquelles que millor s’a-
daptaven a les particularitats del conjunt industrial de la cova del Parco,
procurant harmonitzar-les i escollint-ne aquelles que oferien, al nostre
parer, una més gran objectivitat i nombre de dades possible.

A les línies que segueixen exposarem aquests criteris i definirem
determinades qüestions bàsiques per a la comprensió de la metodolo-
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gia emprada, començant per la morfologia de la peça i l’orientació i defi-
nició de les parts, per passar després a la classificació tipològica i a la des-
cripció de les tècniques prehistòriques de treball sobre les matèries
dures animals i les empremtes observables que s’hi associen. La des-
cripció dels mitjans tècnics d’observació i anàlisi emprats tancaran
aquest capítol.

5.1.1. Morfologia de la peça: orientació, parts i seccions

Orientació. Per a l’orientació de les peces, s’han seguit en general els
criteris formulats per H. Camps-Fabrer i D. Stordeur-Yedid (1979),
amb les excepcions per a algun tipus concret que recullen les Fiches
Typologiques, com el cas de les atzagaies (Delporte et al., 1988) o les
agulles (Camps-Fabrer et al., 1990). En el dels objectes allargats,
aquests se situaran verticalment, dirigint la part considerada activa cap
amunt.

La part sense treballar o modificada per a un previsible emmanegat
se situarà cap avall.

En el cas dels penjolls, la perforació se situarà cap amunt, donat que
la mateixa es considera com a única part activa de l’objecte.

Quan la fragmentació de la peça impedeixi distingir entre la zona
considerada activa i la zona d’agafament o emmanegat, l’orientació serà
arbitrària i restarà a criteri de l’arqueòleg.

Definició de les parts de l’objecte. També aquí seguim H. Camps-
Fabrer i D. Stordeur-Yedid (1979), juntament amb el treball més
concret de Bertran (1999) sobre les atzagaies magdalenianes i el qua-
dern de Fitxes Tipològiques que s’ocupa d’aquests objectes (Delporte
et al., 1988). Així mateix hem considerat les formulacions de
V. Cabrera i F. Bernaldo de Quirós (1978), quant a la definició de cares
de la peça.

L’orientació de les cares es realitzarà a partir de la determinació de
la considerada inferior, sobre la qual descansarà l’objecte, i la cara supe-
rior quedarà enfront de l’observador.

Facilitarà la identificació de la cara inferior la presència de teixit
esponjós, en el cas de la banya de cèrvids o del canal medul·lar, quan es
tracti d’ossos llargs. L’absència d’aquests elements deixarà de nou a cri-
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teri de l’investigador la determinació de cadascuna de les cares.
Determinada la inferior, la superior serà senzillament l’oposada.

Una vegada orientada la cara superior vers l’observador, la vora
dreta serà precisament la que se situarà a la seva dreta, des de la pers-
pectiva de qui mira la peça, i l’esquerra restarà lògicament la contrària.

Els objectes s’analitzen considerant tres parts bàsiques: la zona dis-
tal, la proximal i la mesial.

La zona o extrem distal correspon sempre a la part activa de l’objecte.
Entre la mostra que estudiem, serà precisament aquesta extremitat
apuntada la que prenem com a activa i, per tant, distal. Com Bertran
(1999), diferenciarem en els objectes apuntats l’extremitat pròpiament
apuntada o aguda, l’extremitat arrodonida o roma i l’extremitat tallant,
segons sigui un perfil o l’altre el de l’àpex de la peça.

La part, zona o extrem proximal és l’oposat al distal. Generalment,
sol coincidir amb la base disposada per a agafar o emmanegar l’utensi-
li. Dels diferents tipus de bases presents entre l’utillatge ossi paleolític
només hem retingut el bisell, tant simple com doble, donat que és l’ú-
nic acabat proximal identificable a la nostra mostra.

La zona mesial correspon, en els objectes allargats, a la part compresa
entre els extrems distal i proximal. La seva distinció respecte a la zona
proximal es realitza a partir de l’inici del rebaixament del bisell, quan
aquest ocupa la base de la peça. Pel que fa a la zona distal, es diferencia
normalment en relació amb l’amplada i el gruix, ja que les peces solen
tenir una disminució d’aquests paràmetres cap a l’àpex, malgrat que en
ocasions és molt difícil una distinció objectiva.

Quan les peces es presentin fragmentades, però se’n pugui deter-
minar la seva situació en a la peça completa original, parlarem de frag-
ments distals, mesodistals, mesials i mesoproximals, o bé indeterminats,
si no hi ha cap altra possibilitat.

Seccions. Les seccions de cada peça han estat descrites per cadas-
cuna de les tres zones —distal, mesial i proximal— sempre que ha estat
possible o, en cas contrari, per aquella part o parts conservades de la peça.
S’han retingut cinc tipus de seccions: circular, oval, quadrangular, rec-
tangular i planoconvexa i, dins les quatre primeres, s’han agrupat les sub-
circulars, subovals, subquadrangulars i subtriangulars, respectivament, en
atenció a la manca de regularitat geomètrica de moltes de les peces.
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Als bisells s’han individualitzat les seves seccions longitudinals i
transversals que poden ser rectes o planoconvexes, segons que expressa
el treball de Deffarge et al. (1974).

5.1.2. Metodologia de l’anàlisi tipològica

Les tendències analítiques en Prehistòria, i més concretament en indús-
tria òssia, a què ens hem referit al capítol II d’aquest estudi, sobrepassen
—com hem comprovat— els treballs merament descriptius dels titu-
bejants principis d’aquesta disciplina i se centren en aspectes com la tec-
nologia, la traceologia i l’experimentació.

No és menys cert, malgrat tot, que, com ens recorda V. Villaverde
(1989), aquestes noves tendències no es poden entendre com a apostes
antagòniques a aquells estudis en què la classificació tipològica i taxo-
nòmica configuren un dels seus capítols bàsics.

L’autor del treball de sistematització tipològica sobre indústria òssia
paleolítica més complet i encara no superat, I. Barandiarán, defensa
encertadament el paper de pilar bàsic de la tipologia juntament amb l’es-
tratigrafia i la cronologia en el raonament deductiu d’aquesta disciplina
històrica (Barandiarán, 1967a, 1967b).

Aquestes consideracions, no obstant això, no han de fer que perdem
de vista que la tipologia, per bé que també la tecnologia o la traceologia,
són parts d’un enfocament comú la finalitat del qual és dotar de con-
tingut un material arqueològic i, per tant, el seu caràcter d’instrumen-
talitat és innegable.

Seguint de nou V. Villaverde, s’ha d’assenyalar que els resultats
dels tres enfocaments mencionats s’analitzen en relació amb el microespai
i macroespai, i els resultats s’incorporen a una visió general sintètica l’ob-
jectiu últim de la qual és determinar la relació de l’home amb el medi i
la dimensió de les seves respostes adaptatives.

Cal concloure, per tant, que la classificació és en Prehistòria un pas
previ i necessari al procés de síntesi històrica i la tipologia, el seu ins-
trument fonamental de treball.

Malgrat això, el mètode tipològic no està exempt de limitacions que
condicionen la seva aplicació. I. Barandiarán (1967a) plantejava com una
de les dificultats el caràcter en moltes ocasions fragmentari del registre sobre
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matèries dures animals, en especial en cronologies paleolítiques. El mateix
autor ha reconegut en treballs recents la trava que implica la definició
tipològica precisa d’alguns elements fracturats, alhora que d’altres no s’a-
justen a cap dels tipus establerts en la seva proposta (Barandiarán, 2001).

Altres alternatives diferents a les del prehistoriador basc s’han plan-
tejat la resolució del problema des d’altres òptiques, arrelades en les defi-
nicions tipològiques per a la indústria lítica. Per un costat, tenim repre-
sentada la tipologia analítica i estructural de Laplace adaptada al material
en os per C. Voruz (1979). La seva aplicació pràctica es mostra molt pro-
blemàtica, ja que, com ens fa notar E. Vento (1985), en la indústria òssia,
els factors tècnics, morfològics, de matèria primera, etcètera donarien
lloc, en una aplicació rigorosa del mètode, a una extraordinària profusió
de tipus. L’enorme variabilitat dels atributs que els objectes en os i
banya ofereixen portaria a una selecció, per part del tipòleg, de criteris
que ell jutja significatius, resultant així el mètode subjectiu i obligaria a
descartar —per impossibilitat— la consideració de la totalitat dels ele-
ments de cada peça.

Per contra, els treballs de Barandiarán (1967a) o Camps-Fabrer
(1978, 1979) responen a un model considerat clàssic. El primer agrupa
els útils en cinc famílies dins les quals hi ha al seu torn XXX grups i, dins
d’aquests, fins a un total de 82 tipus primaris que poden agrupar també
tipus secundaris. La proposta de Camps-Fabrer, per a la indústria òssia
epipaleolítica i neolítica del Magrib i el Sàhara, estableix cinc grups d’ob-
jectes, amb un total de 54 tipus en una llista tancada.

Tots dos autors són partidaris de descriure els objectes, en la mesu-
ra del que sigui possible, en termes morfològics i no funcionals, donat
que en la majoria dels casos aquesta funció se suposa sobre la base de cri-
teris etnogràfics, quan no simplement de la intuició de l’arqueòleg.
Malgrat això, tant un com l’altre prefereixen mantenir algunes deno-
minacions acceptades per l’ús la redefinició de les quals portaria 
—segons ells— a confusió, encara que determinats tipus es continuïn
denominant segons una nomenclatura funcionalista.

En el nostre cas, tant la proposta de Barandiarán —malgrat ser l’úni-
ca centrada exclusivament en l’utillatge paleolític— com la de Camps-
Fabrer no s’adequaven als condicionants de la mostra i la seva aplicació
s’hauria mostrat inoperant.
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L’extrema fragilitat de les col·leccions, amb la conseqüent pèrdua d’a-
tributs, en molts casos necessaris per a la classificació última dels objec-
tes, i, al mateix temps, la fragilitat numeraria del nostre conjunt, ens han
dut a desestimar la seva aplicació. A més a més, en el cas de la sistema-
tització de l’autora francesa, com d’altres referides al Neolític i articula-
des sobre la base de col·leccions d’un jaciment concret com la de Vento
(1985), els seus tipus difereixen en molts casos notablement dels con-
feccionats durant els períodes paleolítics.

Al nostre treball hem optat, a l’hora de l’adscripció tipològica indi-
vidual dels documents, per seguir les directrius de la Comission de
Nomenclature sur l’Industrie de l’Os Préhistorique concretades en les dife-
rents carpetes publicades sota el títol de Cahiers Typologiques de l’Industrie
Osseuse Préhistorique. Hem descrit en un primer moment cada peça
seguint criteris estrictament morfològics per a enquadrar posteriorment
aquesta descripció entre els tipus considerats per l’esmentada comissió,
sempre que ha estat possible i encara que aquesta mantingui per a molts
d’ells denominacions clàssiques segons criteris d’ús. Per a les agulles
perforades, s’ha mantingut aquest nom, malgrat el seu caràcter funcio-
nal, tal com es fa a les fitxes tipològiques referides, si bé és cert que per
a aquest tipus d’objecte, determinats estudis semblen confirmar la seva
atribució funcional (Bouchud, 1977; Stordeur-Yedid, 1977, 1979).

De la mateixa manera, en la definició de les peces analitzades s’han
seguit criteris exposats per diversos autors per a tipus concrets, com els
treballs d’ H. Delporte i L. Mons (1977) o A. Bertran (1999) sobre atza-
gaies magdalenianes, o els de C. Papi (1989) o Y. Taborin (1993) per als
adornaments i penjolls en conquilla, o els de D. Stordeur-Yedid (1977
i 1979) per les agulles perforades.

Respecte a la consideració d’elements decoratius o funcionals dels
diversos traços sobre algunes peces, ens remetem al treball d’Allain i
Rigaud (1986), malgrat que avancem ja ara que la determinació de la
intencionalitat estètica o funcional, o totes dues alhora, depassa els
límits del present estudi.

A fi i efecte d’establir unes categories susceptibles d’anàlisis per-
centuals i comparatives, entre si i en relació amb les dades d’altres jaci-
ments, hem agrupat el nostre material en quatre grans conjunts (apun-
tats, aplanats, perforats i diversos).
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Anàlisi tipomètrica Les variables utilitzades són longitud, ampla-
da i gruix, expressades en mil·límetres. En atenció al caràcter fragmen-
tari del conjunt, hem considerat tan sols els valors màxims de cadascu-
na d’aquestes variables, o sigui, les mides reals conservades de cada
objecte, desestimant les recomanacions d’H. Camps-Fabrer (1978),
que planteja la necessitat d’efectuar dos mesuraments, un de real i un
altre de suposat sobre la longitud total de l’objecte en el seu origen.

Tampoc, per l’escàs nombre de peces conservades senceres, no apli-
carem cap dels índexs referits, a partir d’aquestes tres variables, ideats per
Camps-Fabrer o Delporte i recollits per altres autors (Muñoz, 1994; Ruiz
et al., 1983), com els índexs de massivitat, fragilitat, grossor total o bise-
llat. El seu càlcul, a partir de peces fragmentades, desvirtuaria molt els
resultats i n’impediria l’extrapolació de les dades a d’altres nivells o jaci-
ments arqueològics per a la seva comparació.

Aquest apartat tipomètric, interessant en si mateix per a discriminar
els mòduls mètrics més usats entre els artesans paleolítics del Parco, es
veurà limitat pel deficient estat de conservació de les peces.

5.1.3. Metodologia de l’anàlisi tecnològica

Hem reivindicat a l’apartat anterior el paper bàsic de la tipologia, jun-
tament amb la cronologia i l’estratigrafia, a l’hora de desenvolupar el rao-
nament deductiu de la ciència prehistòrica. No obstant això, també
hem insistit en la necessitat de transcendir l’àmbit exclusiu de la classi-
ficació tipològica per a portar a terme una anàlisi tecnològica que ens per-
meti avaluar el grau de desenvolupament tècnic assolit pels grups caça-
dors-recolectors del Parco.

En aquest capítol ens centrarem exclusivament en la determinació
d’aquelles traces de confecció i configuració o acabat de l’utensili que
s’observen en la seva superfície, tot obviant qualsevol tipus d’emprem-
ta d’ús, que correspondria a una anàlisi traceològica de la qual no ens
ocuparem en aquest treball.

És necessari assenyalar les limitacions i dificultats que comporta l’a-
plicació pràctica d’una anàlisi tecnològica sobre matèries dures animals.

En primer lloc, la fragmentació del material en estudi en molts casos
fa impossible l’observació del desenvolupament complet de les traces de
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confecció sobre les peces, cosa que, sens dubte, dificulta la interpretació
del seu procés d’elaboració.

Un altre dels condicionants rau en les alteracions sofertes per les
superfícies de les peces. Els processos a què s’han vist sotmeses, des de la
seva deposició fins que són recuperades per l’arqueòleg, i als quals ens
hem referit, emmascaren parcialment o totalment qualsevol traça de con-
fecció en alguns dels objectes.

La manipulació del material arqueològic, en alguns casos recu-
perat en excavacions antigues i sotmès de vegades a processos de
conservació o embelliment –aplicació de vernissos, etcètera–, avui
qüestionats, ha tingut, també, un paper que no s’ha de menysprear. La
simple manipulació del material de forma reiterada, com ha demos-
trat F. d’Errico (1993), pot tenir com a conseqüència la modificació,
alteració o ocultació de les empremtes de treball en els elements
sobre os.

Nosaltres, com altres autors (Newcomer, 1977; D’Errico et al.,
1982, 1984; Peltier, 1986; Peltier i Plisson, 1986; Sidera, 1989; Meneses,
1991, 1994; D’Errico, 1993…), considerem que l’única via d’apropa-
ment vàlida en l’estudi de les empremtes de confecció i ús de la indús-
tria en os és l’experimentació. En la nostra anàlisi tecnològica hem par-
tit tant de la bibliografia publicada, i que s’ocupa d’aquests aspectes del
material ossi, com del nostre propi referent experimental.

Fonamentalment, són dos els tipus de traces que microscòpica-
ment i macroscòpicament veiem sobre les superfícies òssies de l’instru-
mental paleolític: les incisions —estries, ranures i acanalats— i el poli-
ment o enllustrament. No obstant això, no sempre hi ha consens entre
els autors ni en la definició ni en la correspondència entre aquestes
empremtes i les tècniques que les han generat.

Partint de l’accepció d’incisió com a fenedura practicada sobre un
objecte amb un instrument tallant, adoptarem aquí —per convenció—
la definició d’A. Bertran (1999) respecte a les estries, ranures i acanalats,
que, com hem assenyalat, són diferents tipus d’incisions. D’aquesta
manera, la distinció entre estria i ranura es determina per l’amplada i pro-
funditat de la incisió. Les estries són traços més o menys paral·lels o rec-
tilinis de poca profunditat i longitud variable (Cabrera i Bernaldo de
Quirós, 1978), mentre que les ranures són més profundes, amples i
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requereixen un més gran nombre de passades de l’utensili tallant. En
qualsevol cas, mantindrem la denominació àmplia d’incisió per a aque-
lles marques considerades tècniques, realitzades sobre els bisells d’algu-
nes atzagaies i que, en realitat, serien ranures, ja que així ho aconsella la
implantació més estesa del primer dels termes.

Els acanalats constituirien marques encara més amples i profundes
que les ranures i, generalment, més llargues. Tot i ser conscients de la sub-
jectivitat de la nostra postura, no les distingirem —les unes de les
altres— a partir d’uns mòduls mètrics determinats, com l’adoptat per
A. Bertran (1999), que considera que l’amplada màxima de les estries és
d’1 mm, mentre que una amplada més gran correspon a una ranura.

Ja que les estries són també estigmes deixats per l’ús de les peces, la
seva diferenciació, respecte a les deixades per les diferents tècniques
de confecció de l’utensili, es realitza a partir de tres criteris: localització
en relació amb la part activa, morfologia i organització o disposició
sobre la superfície (Maigrot, 1997).

Les estries d’ús es localitzen en l’extrem de les vores actives, a dife-
rència de les de fabricació, que es distribueixen tant sobre els fils com a
les cares i vores de l’objecte, agrupades en sèries d’orientació diversa. La
distribució, disposició i orientació de les estries d’ús, respecte a la vora
activa, revelen un moviment de conjunt que pot ser indicatiu de la
cinemàtica precisa de l’utensili a partir de la seva diferent orientació
(Peltier i Plisson, 1986).

El poliment és una altra de les empremtes de confecció observable
sobre el material arqueològic en os, malgrat que el seu origen i exten-
sió puguin tenir una causalitat diversa. Al microscopi es reconeix per un
augment de la reflexió en certes zones de la peça i la seva localització i
distribució poden ser indicatius de l’angle de treball i la matèria treba-
llada. La problemàtica dels poliments rau en la determinació del seu ori-
gen. En alguns casos forma part del procés final d’acabat de l’utensili,
mitjançant l’abrasió i especialment el poliment amb pells o abrasius de
gra fi (D’Errico, 1993). Aquest serà l’únic cas que tindrem en compte
en el nostre estudi. No ens detindrem en aquells poliments que creguem
que són conseqüència d’agents naturals (físics, químics o biològics) ni
de l’ús de les peces o la seva manipulació (aplicació de vernissos, etcè-
tera).
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5.1.3.1. Tècniques de treball sobre os

El coneixement de l’evolució de les tècniques de treball de l’instrumen-
tal ossi prehistòric parteix en gran mesura dels treballs de S.A. Semenov
(1981). Posteriorment, han estat nombrosos els autors que, mitjançant
les reconstruccions experimentals, han tractat d’aproximar-se a la com-
prensió i reconstitució de les tècniques emprades pels artesans del
Paleolític.

Encara que molts dels treballs s’han ocupat sobretot de les emprem-
tes d’ús identificables sobre els utensilis i les matèries sobre les quals
aquests han treballat (Bouchud, 1977; Campana, 1989; Meneses, 1994;
Maigrot, 1997), d’altres han tractat de reconstruir la cadena operativa de
la fabricació de l’utillatge en os (Poplin, 1974; Newcomer, 1977; Camps-
Fabrer i d’Anna, 1977; Liolios, 1999; Averbouh, 2000) o bé els proces-
sos de talla o extracció de suports sobre els quals es confeccionen aquests
utensilis (Biberson i Aguirre, 1965; Mújica, 1990).

Quant a les tècniques que considerarem, distingim entre els pro-
cessos d’extracció i els de configuració i acabat de cada utensili (taula 2).

Processos d’extracció del suport

Encaminats a l’obtenció del suport per a la configuració de l’utensili, són
en la major part dels casos de molt difícil identificació, a causa del grau
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TAULA 2. Tècniques de treball de l’os aplicades a cada fase
de la cadena operativa.

Fases de la cadena operativa
Tècniques Obtenció del suport Confecció Acabat

Fractura ×
Ranurat ×
Abrasió × ×
Foc × ×?
Raspat ×
Poliment ×
Perforació ×
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de transformació de la superfície de l’objecte i la superposició d’em-
premtes de confecció que impedeixen el coneixement concret de la tèc-
nica extractiva.

Som conscients que, com ens fa notar F.J. Muñoz (1994), la tradi-
cional associació de determinades tipologies amb processos d’extracció
del suport concret, amb independència dels seus atributs morfològics,
poden no ser sempre correctes. Malgrat això, i seguint els criteris d’altres
autors (Bouchud, 1974), reservem un camp a la nostra fitxa d’anàlisi per
al procés amb què suposem que es va obtenir el suport, encara que aquest
no es pugui identificar de forma definitiva.

D’aquesta manera contemplem les següents possibilitats:
Fractura: Ja sigui per percussió, flexió o torsió. Es tracta del més

senzill i elemental dels processos d’extracció. No obstant això, presenta
l’inconvenient de ser el menys segur i recomanable per a obtenir objec-
tes amb una forma prefigurada (Ruiz et al, 1983; Muñoz, 1994). Sol
constituir el primer pas en l’obtenció del suport i s’acompanya d’altres
processos.

Els morfotipus característics d’aquest procés serien l’estellament de
la matriu i el suport i les empremtes d’impacte deixades per l’acció del
percussor. A diferència d’altres autors (Ruiz et al., 1983; Provenzano,
1999), no distingirem entre les diverses modalitats d’aquest procés
(percussió activa, passiva, etcètera), ja que, en la pràctica, és molt difí-
cil fer-ho.

Ranurat: Aquest procediment tècnic es defineix com un tall d’una
sola direcció i doble sentit realitzat reiteradament amb un instrument afi-
lat. Es tracta d’un dels procediments més recurrents entre els artesans
paleolítics i una de les seves variants —el doble ranurat o ranurat lon-
gitudinal— representa un notable avenç tècnic, ja que impedeix la pèr-
dua de matèria primera i permet la configuració de la morfologia de
l’utensili des de l’inici de l’acció. Aquesta variant consisteix a practicar dos
solcs paral·lels longitudinals, bastant profunds, que poden o no convergir
als extrems.

L’extracció de la vareta de la matriu es realitza mitjançant la intro-
ducció en el solc d’un objecte a tall de falca.

Com veurem, és l’únic procés extractiu identificat amb seguretat
entre l’instrumental del Parco. Aquesta operació es pot reconèixer per una
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sèrie d’empremtes localitzades tant a la superfície cortical com al pla de
ranurat (Mújica, 1990).

Aquestes empremtes consisteixen en línies de fuga, en sortir-se
l’utensili de l’interior del solc o en un raspat previ com a preparació de la
superfície, o bé en estries longitudinals paral·leles entre si i al pla de ranu-
rat. En la base d’aquest, a més a més, sol quedar un petit ressalt amb l’ini-
ci del teixit esponjós que marca el límit entre la part ranurada i la part
fracturada per la flexió o introducció de la falca. El ranurat transversal
s’aplica sobretot a les banyes de cèrvids i diàfisis òssies seccionades de
forma perpendicular al seu eix.

Abrasió: És una acció erosiva mitjançant la fricció de la matèria pri-
mera contra un suport abrasiu per a reduir-ne el gruix. Es pot reconèi-
xer per les estries generalment obliqües o perpendiculars a l’eix longi-
tudinal de la peça. Es pot complementar al final del procés amb una
fractura, com han provat H. Camps-Fabrer i E. d’Anna (1977) o
C. Murray (1979).

L’ús del foc: Encara que determinats autors (Muñoz, 1994; Ruiz et
al., 1983), basant-se en les constatacions de S.A. Semenov (1981), con-
sideren l’ús del foc com una tècnica utilitzada en el procés de talla, sot-
metent el punt seleccionat de la peça a la seva acció, per tal de, un cop
carbonitzada, raspar-la amb un objecte lític, altres autors opinen que el
seu ús pot ser una tècnica de poliment (Vento, 1985) i, per tant, d’ela-
boració, o bé una acció per d’endurir-los, malgrat —a partir de reflexions
fruit de l’experimentacions— existeix el perill de trencament de la peça,
una vegada superat un determinat nivell de cremació. També sostenen
que no és segur que l’escalfament de l’utensili n’augmenti la seva dure-
sa (Senepart, 1991).

Tècniques de confecció i configuració de l’utensili

En la descripció dels processos de treball que impliquen una transformació
antròpica del suport —i com fan altres autors (Muñoz, 1994)—hem
posat especial èmfasi en el fet que la localització de les empremtes obser-
vades sobre la peça sigui com més precisa millor. Aquesta decisió ve mo-
tivada per uns dels criteris que ens permetran, com hem assenyalat, de dife-
renciar les empremtes d’ús de les de confecció, en ocasions molt similars.
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En l’elaboració de les peces analitzades s’ha pogut determinar l’a-
plicació de les tècniques següents:

Raspat: Consisteix en eliminar, per a la seva regularització, part
de la matèria primera òssia mitjançant un moviment unidireccional de
l’utensili lític —fil de burí, ascla o front de gratador— col·locat trans-
versalment a la línia de força o translació. L’acabat s’obté per translació
i pressió (Adán, 1997).

Quant als atributs característics deixats per aquest procediment,
consisteixen en sèries d’estries fines i llargues, i paral·leles entre si i res-
pecte a l’eix longitudinal de l’objecte (Ruiz et al., 1983; Rueda, 1985;
Meneses, 1994; Muñoz, 1994; Provenzano, 1999). Per a alguns autors,
formarien feixos amplis (0,2 a 1,5 mm) (Peltier i Plisson, 1986), men-
tre que d’altres criden l’atenció sobre el fet que cada passada de l’uten-
sili emmascara les estries precedents, cosa que permet observar platges
compostes de sèries d’estries de localització diferent (Giaccobini et al.,
2002). Per a M.D. Meneses (1994), el raspat, a més a més, deixa sobre
les superfícies una ondulació i suaus marques (chattemarks) transversals
en la direcció de l’acció ocasionades per petits i continus rebots del fil lític
sobre l’os.

Totes aquestes marques es poden localitzar sobre la totalitat de la
superfície o bé haver estat aplicades únicament a zones concretes. En
moltes ocasions, els posteriors treballs d’abrasió o poliment poden ocul-
tar les marques degudes al raspat.

Abrasió: L’abrasió consisteix en el frec del suport contra una pedra
de marès o similar de gra gruixut, per a modificar la seva forma, mit-
jançant l’eliminació de les rugositats de la superfície natural del suport
i de restes d’altres processos d’extracció o treballs previs (Muñoz, 1994).

L’abrasió procedeix del mateix gest tècnic que el poliment. La
superfície es frega amb un moviment recurrent d’anada i tornada.
Aquestes tècniques no són sempre clarament definides i els termes d’a-
brasió i poliment són emprats de manera diversa, segons els autors,
com a sinònims o bé per a definir accions diferents.

Tot i que són gestualment i tecnològicament pròximes, les dues tèc-
niques es distingeixen per l’objecte emprat i pel seu lloc en la cadena ope-
rativa (Provenzano, 1999). La primera és una tècnica de configuració
que lleva una quantitat de matèria de vegades important, mentre que la
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segona és d’acabat o regularització final de la superfície d’un objecte ja
enllestit i suprimeix molt poca matèria, sense que hi operi, doncs, una acció
transformadora de les formes. El seu motor és sovint una noció d’estètica.

Les empremtes visibles sobre els utensilis que han estat sotmesos a
abrasió consisteixen en estries fines quasi paral·leles, que alguns autors
consideren paral·leles a l’eix de la peça o en sentit transversal o bé oblic
(Vento, 1985; Adán, 1997), mentre que d’altres ens fan notar que la seva
direcció és variable, arran del moviment de l’element abrasiu i de la mà
de l’artesà (Rueda, 1985; Giaccobini et al., 2002), i poden ser, a més de
rectes, circulars (Provenzano, 1999).

Aquestes estries tenen una profunditat i una amplada variables, en
funció del gra de l’abrasiu emprat —generalment de marès— i es poden
disposar sobre platges planes o rugoses i en feixos d’amplada mitjana
(inferior a 0,5 mm) entrecreuats i lleugerament corbats (Peltier, 1986;
Peltier i Plisson, 1986).

Poliment: Com hem dit, és el resultat de fregar la peça amb un
material abrasiu. Generalment s’admet que s’hi devien emprar pedres de
gra fi, cuir mullat, sorra o pólvores abrasives, o fins i tot fibres vegetals.

El poliment intervé en l’operació d’acabat de l’utensili, ja un cop ela-
borat, el qual pot ser fregat damunt de l’element polidor o bé aquest
darrer se sosté amb la mà i es passa per sobre de l’objecte, que es manté
immòbil.

Les empremtes de poliment són molt similars a les d’abrasió, de les
quals difereixen únicament per la seva menor amplada i la dificultat de
ser observades a simple vista (Provenzano, 1999; D’Errico, 1993). Són,
per tant, fines estries curtes i paral·leles, de direcció variable segons la
cinemàtica aplicada a l’acció.

En l’ús d’aquesta tècnica es pot entreveure una doble finalitat:
d’una banda, utilitària; de l’altra, estètica. Permet reforçar el poder
penetrant de certs objectes apuntats que ofereixen una superfície total-
ment llisa, com també consolidar l’objecte compactant-ne la matèria.

És fàcil en ocasions confondre un poliment d’ús amb el d’acabat. Cal
fer-ne la distinció, a partir de la localització i intensitat de cadascun.

Quant a la seva finalitat estètica, no pot ser demostrada, però és sig-
nificatiu que en determinats contexts s’associï sempre aquesta tècnica a
objectes o elements d’adornament o prestigi (Provenzano, 1999).
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Perforació: Consisteix en practicar un orifici que travessi la matè-
ria òssia. En general compren tres etapes: preparació per a controlar-ne
el punt, perforació i condicionament de l’orifici (Hahn, 1977), per bé
que la primera i l’última es poden ometre.

La preparació es fa a partir de la creació d’un pla d’orifici bé mit-
jançant la pràctica d’incisions regulars i contínues, bé per abrasió o ras-
pat. La fricció perforadora pot ser rectilínia amb pressió directa de l’es-
tri —cas en el qual s’hi observen empremtes paral·leles i rectilínies en
relació amb l’eix de la peça— o giratòria, per rotació de l’instrument al
voltant del punt d’impacte, ja sigui a dreta o esquerra o alternativament
a un costat i l’altre (Adán, 1997). A més a més, la perforació es pot esco-
metre des d’una sola cara de la peça o des de totes dues, essent la perfo-
ració bipolar més freqüent i fàcil de reconèixer, per raó de la secció bicò-
nica del forat.

En el cas de les conquilles, la perforació es pot realitzar directament
per percussió o per mitjà d’una acció abrasiva (fricció) continuada en una
de les cares de la peça (Papi, 1989; Taborin, 1993).

A les cares internes de la perforació duta a terme per rotació conti-
nua, s’hi poden veure estries concèntriques en espiral, mentre que la rota-
ció alterna deixa estries i punts d’interrupció de la sèrie d’estries allà on
l’instrument deté la seva acció de rascat a cada moviment rotatori
(Rueda, 1985; Giaccobini et al., 2002).

L’acció prolongada d’un fil de suspensió pot emmascarar o fins i tot
esborrar aquestes empremtes, mitjançant un poliment d’ús (D’Errico,
1993; Giaccobini et al., 2002).

5.1.3.2. Empremtes d’ús

En aquest apartat tan sols considerarem les fractures, malgrat que no
sempre tindran relació amb la funcionalitat de les peces i que poden ser
degudes a la seva manipulació o a causes naturals, com ara la pròpia pres-
sió del sediment. No obstant això, entre les armadures de projectil 
—atzagaies—, la seva fractura, especialment en l’extrem distal i en el
punt d’agafament o emmanegat, es pot posar moltes vegades en relació
amb l’impacte sobre les peces de caça o altres elements naturals, en el cas
d’errar el tret (Bertran, 1999).
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Seguint aquesta mateixa autora, podem distingir cinc tipus de frac-
tura: en llengüeta o xiulet, vertical, abrupta o en dents de serra, en
escala, i bisellada o obliqua (Bertran, 1999).

La presència d’ocre sobre determinades peces també planteja la
disjuntiva de la seva valoració com a element impregnant de la matèria
treballada, que queda adherida a l’utensili, amb la qual cosa seria una
traça lligada a la funcionalitat de l’objecte o bé al seu ús com a abrasiu
per a configurar la peça o, com assenyalen Allain i Rigaud (1986), com
a component mineral de barreges complexes, per a obtenir coles o mas-
silles lligades a l’emmanegat dels projectils. En aquest cas, s’haurien de
reflectir en l’apartat tecnològic i no traceològic.

Nosaltres, davant la impossibilitat de discernir l’origen de l’ocre sense
portar a terme un estudi experimental, hem optat per limitar-nos a
constatar la seva presència. En el cas de les fractures, descrivim la seva
morfologia per a intentar discriminar un patró comú, si n’hi ha.

5.1.4. Mitjans i tècniques d’observació

En el capítol de les observacions microscòpiques, aquestes s’han dut a
terme sobre la superfície de cada peça amb l’ajut d’un estereomicrosco-
pi Olympus SZH amb uns oculars de 7,5x a 64x i lents d’1 i 2x, cosa que
permet augments de fins a 128x. També s’ha fet servir un estereomi-
croscopi Motic amb oculars de 7,5x a 40x i objectiu d’1 i 2x; per tant,
amb augments d’un màxim de 80x. La il·luminació ha estat obtingu-
da amb dos aparells de llum freda, un Olympus Higlight 3000 i un
Muster MKL 200N, tots dos amb doble braç articulat.

Les imatges de les peces s’han obtingut, en l’apartat microscòpic, amb
un aparell fotogràfic digital Motic, model Moticam 480, adaptable a micros-
copi i lupa binocular. El tractament de les fotografies i el calibratge i aplicació
de l’escala mètrica que les acompanyen es va fer amb el programa informà-
tic Motic Images Plus 2.0, subministrat pel fabricant de l’aparell.

Per les fotografies macroscòpiques s’ha utilitzat un aparell fotogrà-
fic digital Minolta Dimage Z1 de 3,2 milions de píxels i objectiu equi-
valent a 35-340 mm en un aparell convencional —i programa macro i
supermacro que permet prendre instantànies fins a 10 cm de l’objecte—
i un trípode Starblitz TS-125.
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5.1.5. Fitxa d’anàlisi i recollida de dades

La metodologia exposada i que s’ha seguit en l’estudi dels elements
sobre matèries dures animals de la cova del Parco s’ha aplicat tractant d’o-
ferir el màxim d’informació possible de cadascun dels objectes presentats.
Per això hem adoptat un model de fitxa basat en les propostes de diver-
sos autors (Ruiz et al., 1983; Muñoz, 1994; Vento, 1985), conciliant-les
i adaptant-les als condicionants de la nostra col·lecció2 (làm. Ia i Ib).

La fitxa s’estructura en sis blocs: identificació, descripció, anàlisi tec-
nològica, anàlisi de la decoració, observacions generals sobre la peça i
apartat gràfic. Dins de cada bloc es contemplen diversos camps que des-
criurem a continuació. Alguns no necessiten aclariment, atès que ja
han estat tractats amb anterioritat en aquest capítol de metodologia; per
tant, ens limitarem a enumerar-los, afegint-hi les consideracions que cre-
guem adients relatives a aquells dels quals no ens hem ocupat fins ara.

a) Identificació: Núm. de peça al nostre inventari. Es relacionen
després els camps de campanya, nivell, quadre, identificació (núm. de
sigla), sector (en el cas del Parco, es distingeix entre cova i abric), coor-
denades i profunditat, en aquells casos en què totes aquestes dades han
pogut ser determinades (hi ha peces recollides en neteges de talls estra-
tigràfics, excavacions clandestines o antigues que limiten aquesta infor-
mació).

b) Descripció: Se n’especifica, sempre que és possible, la matèria pri-
mera —os, banya o conquilla—, l’espècie i el suport anatòmic (diàfisi,
costella, etcètera). No cal dir que, en la majoria dels casos, la transformació
de la matèria primera en un utensili manufacturat impedeix determinar-
ne l’espècie i el suport i, en menor mesura, la mateixa matèria primera. Per
a la determinació d’aquesta, en alguns casos ens han estat d’utilitat els tre-
balls de Poplin (1974), Billamboz (1979) i Bouchud (1974).

Quant a l’estat de conservació atendrem a dos paràmetres, les alte-
racions sofertes per les superfícies per diversos factors biològics i/o quí-
mics pre o postdeposicionals (concrecions, marques d’arrels, etcètera) i
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2. Després de l’aplicació pràctica de la fitxa, hem realitzat algunes modificacions
per tal que sigui més operativa. Així, hem suprimit l’engraellat per poder descriure en
el seu lloc les empremtes observades. A l’apartat de l’anàlisi de la decoració hem
suprimit la classificació de S. Corchón.
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la fractura o fractures que presenti la peça, amb esment de si són antigues
o recents i la seva localització. Fugim de qualificar l’estat de conservació
en termes com bo, dolent o regular, que ens semblen massa subjectius.

Els apartats d’anàlisi tipomètrica, secció de les peces i classificació
tipològica han estat ja suficientment explicitats, per la qual cosa no ens
hi referirem de nou.

c) Anàlisi tecnològica: Abans d’enumerar els camps que configuren
aquest bloc, cal fer-hi un aclariment. Malgrat que, com hem dit, al
nostre estudi no portem a terme cap anàlisi traceològica, hem decidit
mantenir els camps que s’hi refereixen, donat que la nostra fitxa pretén
ser un model de posterior aplicació a d’altres jaciments i col·leccions.

El tercer bloc (c) s’estructura tenint en comte els tres estadis de la
cadena operativa de confecció i ús de l’utensili: processos d’extracció, tra-
ces de confecció i configuració i traces d’ús.

En els processos d’extracció es distingeixen: fractura, ranurat, abra-
sió, percussió i un apartat pel cas —habitual— en què aquest no es pugui
identificar. Hi afegim una casella per a la tècnica suposada sobre la
base de criteris morfològics o mètrics de la peça (Bouchud, 1974),
encara que som conscients que la correlació pot no ser sempre correcta.

A les traces de configuració disposem quatre caselles per a les
empremtes relacionades amb sengles tècniques: raspat, abrasió, poliment
i perforació, més una casella addicional per a les incisions considerades
de caràcter tècnic i no decoratiu o bé totes dues coses alhora.

Cadascuna d’aquestes empremtes es descriuen en relació amb la zona
en què s’observen (proximal, distal o mesial) i, dins d’aquestes, en les
cares (superior i inferior) i vores (dreta i esquerra). A més, en el cas de
les incisions tècniques, se’n descriuen —també en sengles apartats—
l’orientació i la secció.

Entre la configuració de les bases de les atzagaies o puntes de pro-
jectils, s’individualitzen els bisells i se cita per a cadascun la seva secció
longitudinal i transversal (Deffarge et al., 1977).

Per últim, entre les traces d’ús, es relacionen el poliment, esquitllat,
oscat, esmussat, repicat i fracturat així com substàncies adherides. També
aquí s’individualitzen la zona o zones en què es localitza cadascuna.

d) Anàlisi de la decoració: Hem optat per incloure en aquest apar-
tat aquelles incisions que es poden considerar amb tota probabilitat de
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caràcter tècnic o funcional més que no estètic, ja que en les obres de sis-
tematització de l’art moble així s’acostuma a fer (Barandiarán, 1973;
Corchón, 1986).

e) Observacions generals sobre la peça: Reservem aquest apartat
per a qualsevol tipus de comentari que es vulgui fer sobre la peça i que
no hagi tingut cabuda en cap dels camps anteriors.

f ) Apartat gràfic: S’acompanya, per a cada peça, un dibuix i dues
fotografies, una feta mitjançant un aparell fotogràfic convencional i
l’altra amb aparell digital adaptat al microscopi binocular.

5.2. Les tres sèries d’indústria òssia de la cova del Parco

Com hem assenyalat al llarg d’aquest treball, en el conjunt d’objectes ela-
borats sobre matèries dures animals de la cova del Parco es distingeixen
tres sèries en funció de l’origen de les evidències recuperades al jaciment:
els materials recollits en les intervencions arqueològiques de J. Maluquer,
les restes recuperades entre el sediment barrejat per l’excavació clandes-
tina del 1994 i les evidències obtingudes a partir de les excavacions
recents (taules 3 i 4).

Les diferents circumstàncies de la troballa de cadascun d’aquests con-
junts incidiran en la seva valoració, especialment en relació amb l’estra-
tigrafia del jaciment.

5.2.1. Materials de les excavacions del Dr. Maluquer

Malgrat que, com hem vist, els treballs d’excavació de la cavitat es van ini-
ciar el mateix any del seu descobriment, 1974, no serà fins deu anys després,
al 1984, quan s’identificaran els nivells paleolítics de la cova, en extreure les
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TAULA 3. Distribució de la mostra entre les tres col·leccions.

Nombre efectius %

Cala Maluquer 9 16,67
Excavacions recents 33 61,11
Furtius 1994 12 22,22
Total 54 100,00
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TAULA 4. Conjunt d’indústria sobre matèries dures animals
de la cova del Parco.

Matèria
Identificació Classifiació tipològica primera Làmina

1984/P9 Atzagaia amb base en bisell simple Banya II.6
1987/P3 Frag. mesodistal d’atzagaia Banya II.3
1984/P2 Frag. mesodistal d’atzagaia d’extremitat

roma amb doble acanalat Banya II.2
1987/P1 Frag. mosodistal d’extremitat roma Banya II.1
1987/P5 Frag. proximal d’atzagaia amb base

en doble bisell estriat Banya II.9
1987/P6 Frag. proximal d’atzagaia amb base

en doble bisell Banya II.8
1987/P7 Frag. distal d’atzagaia Banya? II.5
1987/P8 Frag. mesodistal d’atzagaia d’extremitat

roma Banya II.7
1987/P4 Frag. mesodistal d’atzagaia Banya II.4
1991/NIII/ 9F Frag. mesodistal d’atzagaia Banya V.1
1991/NII/9E-9F Frag mesial d’agulla? Os V.4
1997/NVII/10E/ 295 Frag. distal d’atzagaia Banya V.5
1998/NVII/10E/1195 Frag. mesoproximal d’atzagaia amb

base en doble bisell Banya V, 6
1990/cala Frag. de banya en procés de fabricació

(vareta) Banya V.3
1990/NII/10H/ 12 Agulla amb perforació Os V.2
1997/NVII/10E/103 Frag. mesial d’agulla? Os V.7
1998/NVII/10E/609 Frag. mesodistal d’atzagaia Banya V.8
2000/cova Frag. distal d’útil aplanat (allisador) Banya VI.1
2000/NXI/10E/354 Frag. mesoproximal d’atzagaia Banya VI.2
2000/NII/10D/193 Frag. mesodistal d’atzagaia amb acanalat Banya VI.3
2001/NII/10I/331 Frag. proximal d’atzagaia amb base en

doble bisell Banya VI.5
2001/NII/10C/537 Frag. mesodistal d’atzagaia Banya VI.4
2001/NII/9D/1205 Frag. distal d’atzagaia Banya VI.7
2002/NII/7D/1124 Frag. proximal d’atzagaia amb base

en doble bisell estriat Banya VI.8
2003/NII/9C/1791 Frag. distal d’atzagaia Banya VI.6
1996/NVII/10E/19 Penjoll sobre Cyclope neritea perforat Conquilla VII.4
1999/NIC/11D/ 44 Penjoll sobre Homalopoma sanguineum

perforat Conquilla VII.8
1999/9D/28 Penjoll sobre Theodoxus fluviatilis

perforat Conquilla VIII.2
1999/9D/29 Penjoll sobre Theodoxus fluviatilis

perforat Conquilla VIII.3
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TAULA 4. Conjunt d’indústria òssia de la cova del Parco
(continuació).

Identificació Matèria
Identificació Classifiació tipològica primera Làmina

2002/NII/9C/1547 Penjoll sobre Homalopoma sanguineum
perforat Conquilla VII.7

2002/NII/9H/308 Penjoll sobre Cyclope neritea perforat Conquilla VII.1
2003/NII/7D/2025 Penjoll sobre Homalopoma sanguineum

perforat Conquilla
2003/NII/8D/2304 Penjoll sobre Theodoxus fluviatilis

perforat Conquilla VII.5
2003/NII/7C/602 Penjoll sobre Theodoxus fluviatilis

perforat Conquilla VII.6
2003/NII/10C/886 Penjoll sobre Homalopoma sanguineum

perforat Conquilla
1994/furtius/36 Fragment mesial d’agulla? Os III.1
1994/furtius/37 Fragment mesial d’agulla? Os III.2
1994/furtius/38 Frag. mesodistal d’atzagaia Os III.3
1994/furtius/39 Frag. mesodistal d’atzagaia d’extremitat

roma Os III.4
1994/furtius/40 Frag. mesodistal d’atzagaia Os? III.5
1994/furtius/41 Frag. distal d’atzagaia Banya III.6
1994/furtius/42 Frag. mesoproximal d’atzagaia amb

base en bisell simple Banya III.7
1994/furtius/43 Frag. mesial d’atzagaia Banya III.8
1994/furtius/44 Frag. proximal d’atzagaia? Banya III.9
1994/furtius/45 Frag. mesodistal d’atzagaia amb extre-

mitat roma Banya III.10
1994/furtius/46 Frag. discoidal amb perforació central Conquilla III.11
1994/furtius/47 Frag. os pla amb decoració escaliforme Os IV

Identificació Materia
Identificació Classifiació tipològica primera Foto

2004/nII/8D/2682 Fragment de vareta (resta de talla) Banya 4
2004/nII/8D/2854 Fragment mesoproximal d’agulla

amb perforació Os 6
2004/nII/8D/2758 Fragment mesoproximal d’agulla

en procés de reparació Os 3.5
2004/nII/7D/2090 Fragment mesoproximal d’agulla Os 3.4
2004/nII/11D/575 Fragment mesodistal d’agulla Os 3.2
2004/nII/8C/1771 Fragment mesial d’agulla Os 3.1
2004/nII/7D/3843 Fragment mesodistal d’agulla Os 3.3
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LÀMINA II. Col·lecció de les excavacions Maluquer. Atzagaies.  Escala 1/1 (dibuix,
R. Álvarez).
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lloses que Maluquer havia considerat el nivell original de la gruta i que van
resultar blocs de conglomerat que es van desprendre del sostre.

En aquesta mateixa campanya, i com a resultat de les diverses cales
realitzades entre els mesos d’agost i setembre, es van recuperar els nou ele-
ments que componen la col·lecció originària d’indústria òssia obtingu-
da del jaciment (làm. II, fotografia 1).

Compost fonamentalment per fragments d’atzagaies —de sencera
només una—, aquest conjunt fou objecte de publicació pel mateix
Maluquer (1983-84), a tall d’avanç de la seva troballa.

La gran novetat d’aquests primers objectes sobre matèries dures
animals del Parco raïa en el fet que per primera vegada es documentava
indústria òssia del Paleolític superior fora de la zona clàssica de Serinyà
(Girona), al NE peninsular. Per contra, la nota negativa és que Maluquer,
malgrat haver aprofundit més d’un metre en el sediment, va considerar els
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FOTOGRAFIA 1. Col·lecció d’indústria òssia, excavacions Maluquer .
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materials exhumats com a pertanyents a una sola unitat. Això ha impos-
sibilitat relacionar posteriorment els materials d’aquestes campanyes amb
els diferents nivells individualitzats a partir dels treballs de M.M. Bergadà
(1989 i 1998), encara que aquesta mateixa autora i J.M. Fullola (Fullola
et al., 1990; i Bergadà, 1996), consideren que les cales afectaren els
nivells que van del II al XIII, sense poder concretar més.

Una dada a retenir, quant a la valoració dels efectius recuperats per
Maluquer en les seves intervencions, és que, malgrat la seva fragmenta-
ció en gairebé tots els casos, tan sols un element té dimensions reduïdes
—extrem d’atzagaia— i la majoria correspon a objectes de grandària rela-
tivament gran i morfotipus fàcilment identificables, a diferència de les
altres dues sèries, on sí es documenten diversos fragments molt petits.
Aquesta circumstància ens porta a considerar la possibilitat, ja que
Maluquer no va seguir un mètode estratigràfic en la seva excavació,
que hi hagués hagut una selecció del material o que almenys no es
parés especial esment a recuperar els fragments de mida més petita o de
més difícil identificació, que n’haurien pogut augmentar la mostra.

5.2.2. Materials recuperats en l’acció clandestina de 1994

Ja hem vist com al 1994, en iniciar-se la campanya d’excavacions, es va
observar com les mesures de protecció que s’havien instal·lat l’any ante-
rior per tal de resguardar el jaciment havien estat forçades i s’havia
excavat als nivells del Paleolític superior. Els furtius van foradar a les sec-
cions oest i sud de la cova, fent-hi uns clots d’uns 30 cm de profundi-
tat per 1,5 m d’amplada.

Entre el material recuperat de l’actuació clandestina es van documentar
dotze elements d’indústria òssia. Es tracta, en la seva major part, de frag-
ments (distals i medials) d’utensilis apuntats (atzagaies i potser agulles) jun-
tament amb un element perforat (dena d’un collaret) i un os decorat.3

Aquest últim és un dels elements més singulars entre el material en
os de la cova del Parco. Es tracta d’un fragment d’os aplanat amb dos
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3. Actualment aquests materials es troben desapareguts. Per tant només hem
pogut basar-nos amb els estudis morfològics, tecnològics i d’empremtes d’ús portats a
terme per M.D. Meneses (Fullola et al., 1997).
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LÀMINA III. Col·lecció recuperada de l’acció furtiva del 1994. Núms. 1 i 2, agulles;
3 a 10, atzagaies; 11, dena discoidal sobre conquilla (segons M.D. Meneses).
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LÀMINA IV. Col·lecció recuperada de l’acció furtiva del 1994. Fragment ossi
decorat (dibuix, R. Álvarez).
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escaliformes que, juntament amb els senzills motius geomètrics d’algu-
na atzagaia, constitueix l’únic element decoratiu de la indústria òssia,
malgrat que, dissortadament, com la resta del conjunt d’aquesta sèrie, el
seu valor per a establir conclusions queda molt limitat a causa de la
manca de contextualització estratigràfica (làmines III i IV).

5.2.3. Materials recuperats en les excavacions del SERP

Al 1987, J.M. Fullola es va fer càrrec de la codirecció de les excavacions
juntament amb el J. Maluquer i va continuar l’any següent amb els tre-
balls als quals s’incorporaren, com hem vist, nous investigadors en la seva
direcció.

El primer element d’indústria òssia d’aquestes excavacions portades
a terme mitjançant un plantejament «modern» —aplicació del mètode
estratigràfic i d’enregistrement tridimensional— va aparèixer al 1990 i
es tracta d’una agulla perforada. Des de llavors i fins la campanya de
2004 s’han documentat un total de 33 efectius fets d’os, banya de cér-
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FOTOGRAFIA 2. Allisador. Col·lecció de les excavacions recents.
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vol i conquilla. Tret de l’agulla, esmentada en diverses publicacions
(Fullola i Bartrolí, 1992 i 1993), la resta d’elements es troba inèdita,
d’aquí l’interès del seu estudi.

Els utensilis han estat recollits tant al sector de la cova com a l’abric,
amb una més gran presència d’elements en el primer (làmines V a VIII,
fotografies 2 a 4).
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FOTOGRAFIA 3. Conjunt d’agulles en os recuperades a la campanya d’excavació
de l’any 2004.

FOTOGRAFIA 4. Fragment de vareta
(baguette, en terminologia francesa).
Campanya d’excavació de l’any 2004.
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LÀMINA V. Col·lecció de les excavacions recents. Núms. 1, 5, 6 i 8, atzagaies; 2,
4 i 7, agulles; 3, fragment de vareta (dibuix, R. Álvarez).
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LÀMINA VI. Indústria òssia, excavacions recents. Núm. 1, allisador; 2 a 8, atzagaies
(dibuix, R. Álvarez).

HB-El treball de l'òs-imprimir  15/11/05  10:03  Página 92



93

LÀMINA VII. Penjolls fets sobre gastròpodes perforats. Col·lecció d’excavacions
recents. Cyclope neritea (núms. 1 i 4); Theodoxus fluviatilis (2, 3, 5 i 6);
Homalopoma sanguineum (7 i 8) (dibuixos, R. Álvarez. Fotografies, de l’autor; totes
a 10X).
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En aquest capítol presentem els resultats obtinguts del nostre estudi, sense
entrar encara en valoracions, les quals reservem per a un apartat poste-
rior.

Hem cregut convenient no renunciar a l’exposició d’alguns apartats,
malgrat que el seu valor inferencial és gairebé nul, sigui pels escassos ele-
ments numèrics que es puguin computar (cas de l’apartat de morfologia
i conformació de les bases de les atzagaies amb 7 bisells) com per l’ab-
sència de les dades necessàries per a dotar la mostra de significat –dis-
tribució estratigràfica dels documents, gairebé la meitat dels quals es troba
descontextualitzada.

6.1. Distribució estratigràfica dels documents

Els nivells magdalenians de la cova del Parco han proporcionat un total
de cinquanta-quatre documents repartits entre els deu nivells sedimen-
tològics (II al XI) atribuïts a aquest tecnocomplex.

La seva distribució estratigràfica resultarà necessàriament poc sig-
nificativa, si tenim en compte la descontextualització de gran part del
material. Ja hem vist com J. Maluquer va considerar una mateixa uni-
tat allò que estudis posteriors han confirmat com de diferents nivells
estratigràfics. Per tant, els nou elements recuperats en aquesta primera
fase d’intervenció al jaciment no permeten una precisió més acurada a
l’hora d’assignar-los a un nivell o un altre. Passa el mateix amb els
dotze objectes recuperats de l’acció clandestina del 1994, encara que aquí
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6. Resultats de l’anàlisi
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en podem delimitar una mica la procedència, tenint en compte que les
capes afectades per aquesta remoció foren les dels nivells inferiors del
jaciment (VII a XI).

Tan sols les 33 peces obtingudes a partir de les excavacions dirigides
pel Dr. Fullola poden ser contextualitzades, tret de les poques que
corresponen a neteges o despreniments del tall estratigràfic (gràfica 1).
Si n’observem el repartiment al llarg del dipòsit Magdalenià no hi ha sor-
preses, ja que el nivell II és el que ofereix una documentació més abun-
dosa (23 objectes). Això és lògic, ja que el nivell II es troba en aquests
moments en procés d’excavació, mentre que els escassos elements reco-
llits a la resta de capes (3 al nivell VII, 2 al VI i 1 al XI) provenen de la
cala feta per a controlar l’estratigrafia del jaciment (quadre 10E).

D’aquest apartat, per tant, no podrem extreure cap conclusió, men-
tre l’excavació no abasti en extensió la resta de nivells magdalenians.

6.2. Matèries primeres

D’entre la diversitat d’elements de matèries dures animals susceptibles
d’aprofitament pels homes paleolítics —os, banya, conquilla, ivori,
urpes, etcètera—, tan sols les tres primeres han estat documentades
entre el material del Parco. Com és comú a d’altres jaciments de cro-
nologies paleolítiques, l’os, la banya i la conquilla seran les matèries pri-

96

GRÀFICA 1. Distribució de la col·lecció d’excavacions recents per nivells.
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meres fonamentals amb què es configurarà l’utillatge i el repertori orna-
mental del lloc.

En el cas del Parco, més de la meitat de l’utillatge (53,70 %) està fet
de banya, amb vint-i-nou elements representats, malgrat que en algun cas
sigui difícil esbrinar si es tracta de banya o d’os. La resta d’objectes es
reparteix de forma gairebé equitativa entre l’os i la conquilla —14 peces,
25,93 %, i 11 peces, 20,37 %, respectivament— (gràfica 2).

En el cas de les matèries primeres, es pot apreciar una clara correlació
entre aquestes i els morfotipus als quals s’associen (taula 5.). Dels catorze ele-
ments en os, onze corresponen a agulles perforades, mentre que dos (un,
amb dubtes) s’empren en la confecció d’atzagaies, i sobre l’últim s’executa
el motiu decoratiu escaliforme (làm. IV). En canvi, llevat de dues atzagaies,
les altres vint-i-quatre es configuren a partir de banya de cèrvid, material que
també serveix per a executar el fragment distal d’allisador (làm. VI, núm. 1).
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GRÀFICA 2. Distribució percentual de les matèries primeres emprades en la con-
fecció de la indústria òssia.

TAULA 5. Distribució dels morfotipus segons la matèria primera
sobre la que es confeccionen.

Penjolls Dena
Atzagaies Agulles Aplanats perforats collaret Varis Total

Banya 25 1 2 28
Os 3 11 1 15
Conquilla 10 1 11

Total 28 11 1 10 1 3 54
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Els penjolls (làm. VII) i el possible gra de collaret (làm. III, núm. 11) es
fabriquen exclusivament sobre conquilla de gastròpodes. L’associació entre
matèria primera i morfotipus adquireix, doncs, una significació en conso-
nància amb l’observat a d’altres jaciments del Paleolític superior, on deter-
minats útils s’obtenen a partir d’un material concret —per exemple, atza-
gaies de banya o punxons d’os— o bé alguns suports anatòmics esdevenen
susceptibles, per les seves característiques i morfologia, de convertir-se en
utensilis determinats, allisadors sobre costelles, etcètera. Aquestes pautes con-
ductuals es poden rastrejar ja des dels primers moments aurinyacians per a
refermar-se com a tendència comuna cap al final del Plistocè (Tejero et al.,
2005; Morán i Tejero, e.p.).

6.3. Distribució tipològica de la mostra

Dels quatre grups que hem definit —apuntats, aplanats, perforats i
diversos— el grup d’apuntats concentra pràcticament el 75 % dels
efectius; els elements perforats, amb onze efectius (20,37 % de la mos-
tra) i la resta, amb un i dos elements respectivament, no arriba al 10 %
del total d’objectes (gràfica 3).

Això dóna lloc a un domini absolut del grup dels apuntats en
què hem considerat tant les atzagaies com les agulles perforades, mal-
grat que alguns autors prefereixen comptabilitzar les agulles com elements
perforats.4

Dins d’aquest grup, si diferenciem els tipus esmentats, el domini
majoritari és de les atzagaies (28 exemplars, 71,79 %) mentre que les agu-
lles o els fragments d’aquestes sumarien un total d’onze efectius (28,20 %
del grup) (taula 6). Per tant, els tipus suposadament implicats en les acti-
vitats cinegètiques dels ocupants del jaciment —atzagaies— representen
la major part del conjunt recuperat i estan presents a les tres sèries o
col·leccions d’indústria òssia del Parco.

Numèricament, tan sol les agulles són superades per les atzagaies i
gairebé n’hi ha la mateixa quantitat que de penjolls (10 peces entre el
grup dels perforats), malgrat que aquests, amb tota probabilitat, s’han de
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4. Les agulles de la cova del Parco han estat objecte d’un treball específic
(Tejero i fullola, e.p.).
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GRÀFICA 3. Distribució de la mostra per grups tipològics.

GRÀFICA 4. Distribució tipològica de la mostra.

TAULA 6. Distribució de tipus del grup d’apuntats.

Nombre d’efectius %

Atzagaies 28 71,79
Agulles 11 28,21

Total 39 100,00
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considerar quantitativament menys significatius, atès que és gairebé
segur que formessin part de collarets o polseres compostes per nombrosos
elements d’aquests. L’altre objecte perforat s’emmarca tipològicament
entre els grans de collaret (gràfica 4).

Així doncs, tots els elements del conjunt de perforats tindrien rela-
ció amb l’ornament corporal dels habitants del jaciment. La presència
dels altres dos grups —aplanats i diversos— és merament testimonial,
amb un i dos exemplars respectivament.

Si agrupem les peces a partir de la seva suposada funcionalitat i dife-
renciem entre utensilis, adorns i objectes decorats sense aparent finalitat
pràctica (taula 7), el resultat no s’aparta gaire de la distribució en grups:
40 objectes es poden considerar utensilis (atzagaies, allisador i agulles) i
representen el 76,92 % del total; 11 elements s’emmarquen en l’apar-
tat d’objectes d’adornaments (penjolls i gra de collaret), és a dir, un
21,15 % del total, i un sol objecte s’integra entre els decorats sense apa-
rent finalitat pràctica (os decorat) amb un 1,93 %, testimonial.

D’aquesta lectura de la distribució per grups i morfotipus podem
avançar alguns trets generals (hi incidirem en el següent capítol). La con-
centració de més del 70% de les peces en un grup tipològic —apuntats—
i, dins d’aquest, la superioritat del tipus de les atzagaies (71,79 %) con-
fereix al conjunt un aire molt homogeni.

L’únic morfotipus documentat en totes tres sèries del Parco és el de
les atzagaies. El segon en importància –les agulles– es troba en aquesta
i en la sèrie de l’acció furtiva, però no entre el material de Maluquer, cosa
que pot tenir relació amb la nostra sospita d’una selecció del material d’a-
quest últim conjunt. Per la seva banda, els penjolls només s’han identi-
ficat entre els materials recuperats en les excavacions recents.
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TAULA 7. Distribució de la mostra segons la suposada funcionalitat
dels elements.

Nombre d’efectius %

Útils 40 76,92
Adornaments 11 21,15
Objectes decorats 1 8,21
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6.4. Estudi de les seccions

En unes sèries tan escasses i poc diversificades, qualsevol element sus-
ceptible de mostrar variacions pot resultar decisiu a l’hora d’extreure
algun tipus de conclusió o de variabilitat cronològica del conjunt. Amb
aquest objectiu, hem assajat l’estudi de les seccions del morfotipus de les
atzagaies, com a element majoritari de la mostra.

Desestimant els fragments proximals dels tipus dels quals la base està
configurada en bisell, i en què tan sols es conserva aquest element,
hem comptabilitzat les seccions mesials quan ha estat possible i, en cas
contrari, les de les parts de les peces conservades (distal o proximal).
Aquesta circumstància relativitza encara més els resultats, perquè els
fragments distals generalment tenen en aquesta mena d’elements una sec-
ció circular independentment de la secció mesial. Això es pot observar
en els fragments mesodistals o en les peces conservades senceres de la nos-
tra col·lecció, on, per seccions mesials rectangulars o quadrangulars,
l’àpex de l’atzagaia és de secció circular.

Les seccions rectangulars i ovalades són les més nombroses, amb el
mateix nombre d’efectius (8, 32 % del total) (gràfica 5). Les quadran-
gulars i circulars sumen gairebé el mateix nombre de documents, 4 i 5
respectivament. No obstant això, una valoració de les mateixes no exclu-
sivament quantitativa s’imposa i ens aconsella de relativitzar, com hem
assenyalat, aquests resultats. De les tretze peces amb seccions circulars o
ovalades —és a dir, no anguloses— deu corresponen a fragments distals.
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GRÀFICA 5. Seccions del grup de les atzagaies.
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Sense que, ara com ara, puguem avançar més que en el terreny de les
hipòtesis, a l’espera que creixi el nombre d’efectius computables, creiem
que les seccions anguloses (quadrangulars i rectangulars) serien les majo-
ritàries en el conjunt del jaciment, perquè, en bona lògica, podem pen-
sar que, a aquests extrems configurats de forma circular o ovals, els
correspondrien en molts casos zones mesials quadrangulars o rectangu-
lars, com hem vist, ja que això succeeix entre els elements que conserven
totes dues zones.

Si tractem d’ubicar estratigràficament els documents, els problemes de
la seva manca de context ens impedeixen d’observar cap mena de variació
diacrònica entre les seccions de les atzagaies del Parco, si n’hi havia. Per al
nivell II, per exemple, hi ha dos documents amb seccions angulars i altres
dues circulars; una i dues respectivament per al nivell VII, de manera que
no podem dir res d’una possible evolució de l’utillatge cinegètic del jaci-
ment a partir de l’estudi de les seccions. Aquest només ens en dóna algu-
nes dades pel que fa a la cronologia, com veurem més endavant.

6.5. Morfologia i configuració de bases i extrems distals
de les atzagaies

Les atzagaies de la cova del Parco només han proporcionat dues moda-
litats de condicionament de les bases. Els bisells simples i els dobles són
els únics tipus d’extrems proximals documentats i sumen en total set ele-
ments (taula 8).

Entre la resta d’armadures de projectil recuperades, la fragmentació
i pèrdua de la zona proximal n’impedeix el reconeixement de les bases.

Entre els bisells, són majoria els dobles, amb cinc exemples
(71,43 %), mentre que els dos restants són simples (28,57 %).
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TAULA 8. Configuración de les bases de les atzagaies.

Nombre d’efectius %

Base de bisell doble 5 71,43
Base de bisell simple 2 28,57

Total 7 100,00
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Morfològicament, la fractura dels bisells simples no ens en permet
determinar la terminació. En tots dos casos, la seva secció longitudinal
i transversal és recta i no tenen cap estriació.

Dels cinc bisells dobles tan sols un acaba en forma ogival-apuntada;
la resta és recta. També les seccions transversals i longitudinals són rec-
tes en tots els casos, llevat d’una atzagaia amb morfologia transversal pla-
noconvexa. Dos dels bisells mostren a la superfície incisions obliqües a
l’eix de la peça, considerades de caràcter tècnic. Com per a la resta
d’elements, el repartiment per nivells no ens aporta cap dada significa-
tiva. Els bisells simples estan descontextualitzats i solament tres dels
dobles es poden assignar a nivells concrets: un al nivell VII i dos al II.

El recompte dels tipus d’extremitats de les atzagaies ens dóna un
balanç favorable als apuntats (taula 9); tretze exemplars tenen configu-
rat així el seu àpex (71,22 %), davant de cinc amb extremitat arrodoni-
da (27,78 %). No hi ha cap punxa amb l’extrem tallant.

Tres de les atzagaies d’extremitat arrodonida pertanyen al conjunt de
Maluquer, mentre les altres dues es van recuperar entre el material de l’ac-
ció furtiva, per la qual cosa només podem afirmar que aquestes últimes
correspondrien als nivells inferiors del jaciment.

Les apuntades, per contra, es reparteixen entre les tres col·leccions.

6.6. Tècniques d’obtenció del suport

L’apartat de les tècniques emprades en l’obtenció dels suports sobre els
quals es van configurar els objectes del conjunt d’indústria òssia de la cova
del Parco és merament testimonial; únicament se n’ha pogut determinar
la tècnica extractiva del suport en dos casos. Es tracta de dos fragments
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TAULA 9. Configuración dels extrems distals de les atzagaies.

Nombre d’efectius %

Extremitat apuntada 13 71,22
Extremitat arrodonida 5 27,78
Extremitat tallant – –

Total 18 100,00
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de vareta (baguette) que provenen de les restes d’extraccions dels suports
per a configurar l’útil. En una es distingeixen —en una de les vores— les
empremtes d’arrencament de la banya i un ressaltament que quedaria
adherit en extreure, mitjançant una falca, el fragment del cos de la
matriu.

El procediment tècnic del doble ranurat és, doncs, l’únic docu-
mentat, malgrat que segons els paràmetres de diversos autors (Poplin,
1974a; i Bouchud, 1977) el tipus d’objectes, la matèria primera i la sec-
ció ens indicarien que la major part d’elements.

en banya del jaciment haurien estat obtinguts a partir d’aquest
procediment. Dels objectes en os, no en podem dir res. El procediment
tècnic d’extracció podria ser tant el ranurat com la simple fractura, en el
cas dels elements de menors dimensions.

6.7. Tècniques de confecció i configuració de les peces

De l’anàlisi tecnològica hem obtingut una sèrie de dades relatives a les
tècniques emprades en la confecció i acabat dels utensilis i objectes de la
cova del Parco, a partir de l’observació microscòpica de les empremtes
sobre les superfícies de les peces. (veure l’annex).

Malgrat que M.D. Meneses (Fullola et al., 1997) determina, al seu
estudi dels materials de l’acció furtiva, les traces tant de confecció com
d’ús que observa sobre el conjunt d’efectius recuperats i que pertanyen
a aquesta col·lecció, nosaltres no els tindrem en compte, perquè des-
coneixem els criteris aplicats per l’autora. Ens ocuparem, doncs, úni-
cament dels objectes de les sèries de Maluquer i de les excavacions
recents.
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TAULA 10. Sèrie Maluquer. Tècniques de treball identificades
a cada peça.

Núm. de peça 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Raspat × × × × × × – –
Abrasió – – ×
Polit × × × – – ×
Perforació – –
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Entre aquests, dels quaranta-dos elements amb què comptem, hem
pogut documentar totes les tècniques de confecció i acabat que a prio-
ri havíem considerat: raspat, abrasió, poliment i perforació. El 90,4 %,
és a dir, gairebé la totalitat, presenta marques relacionades amb un tipus
o un altre d’aquestes tècniques (taules 10 i 11).

No obstant això, s’ha de fer una matisació i és que deu dels quaranta-
dos objectes corresponen a penjolls o adornaments confeccionats en
malacofauna, de manera que l’única empremta de treball observable serà
la mateixa perforació que els defineix com a elements antropitzats.

La tècnica més representada és el raspat. En vint-i-cinc peces de tren-
ta-dues (excloent-ne els penjolls), s’hi pot observar les traces associades.
En dotze elements, a més a més, és l’única tècnica reconeixible, mentre
que l’associació de raspat i poliment es dóna en vuit ocasions i de raspat
i abrasió només en una. Dues peces (agulles) acullen traces de raspat i
perforació totes dues associades a poliment i abrasió, respectivament,
i són els únics casos d’associació de més de dues tècniques en una
mateixa peça (gràfica 6).

Aquesta presència majoritària d’estries de raspat sobre les peces, mal-
grat que en determinats casos s’associï al poliment, confereix al conjunt
un tret una mica tosc i fa la sensació de manca d’acabament. Precisament
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TAULA 11. Sèrie excavacions recents. Tècniques de treball
identificades a cada peça (les peces de la 36 a la 47 corresponen

a la sèrie de l’acció furtiva del 1994).

Núm. de peça 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Raspat × × × × × × × × × × × × ×
Abrasió × – ×
Polit × × × –
Perforació ×

Núm. de peça 29 30 31 32 33 34 35 48 49 50 51 52 53 54

Raspat – × × × × × ×
Abrasió – ×
Polit – ×? ×? ×?
Perforació × × × × × × × – × ×
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aquest acabat que podríem denominar «més acurat» es genera a partir del
poliment final de la peça, que li dóna un aspecte més fi i llustrós. Tot i
això, en pocs casos es conserven empremtes de poliment —alguns dub-
tosos— i en cap s’ha aplicat aquesta tècnica a la totalitat de la superfície
de la peça.

Els processos tecnològics aïllats mostren un esquema operatiu on
l’únic procediment tècnic extractiu documentat és el ranurat, mentre
que, entre les tècniques aplicades a la configuració i acabat dels utensi-
lis, s’observen tant el raspat com l’abrasió, el poliment i la perforació.

Dins d’aquest esquema operatiu, el raspat és la tècnica primària que
dotaria els objectes de la seva morfologia inicial a partir del suport.

En pocs casos s’aplica a determinades parts de la peça una abrasió i/o
poliment que amb tota probabilitat hem de relacionar amb la regula-
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GRÀFICA 6. Freqüències d’aparició de tècniques de treball i associacions entre
elles.
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rització dels objectes. Pensem que és molt més fàcil corregir les petites
irregularitats de les peces d’aquesta manera, eliminant-ne cada vegada una
porció mínima de matèria, a diferència del raspat, on la seva pèrdua és
molt més elevada.

La perforació, per contra, és una tècnica d’acabat en relació direc-
ta amb morfotipus determinats. En la mostra amb què treballem estaria
representada exclusivament en els penjolls perforats sobre conquilla i en
les tres agulles en què es conserva la part proximal completa.

D’aquest apartat, podem concloure que totes les fases de la cadena
operativa dels utensilis —obtenció del suport, configuració, acabament
i ús, encara que no ens aturem en la seva anàlisi— estan presents, en major
o menor mesura, en les col·leccions d’indústria òssia del jaciment. La
determinació dels processos d’extracció del suport, però, resulta gairebé
sempre intuïtiva. Entre les modalitats tècniques emprades per a la con-
fecció de l’utillatge, destaquen les marques associades al raspat mitjançant
un instrument lític: ascla o burí. En pocs casos s’hi aplica un acabament
per abrasió o poliment i, quan es produeix, es limita a determinades zones
de les peces, i en la resta romanen visibles les estries de raspat.

6.8. Patrons de fracturació de les atzagaies i fragments
conservats

Com en altres apartats d’aquest capítol, hem partit de l’estudi de les atzagaies
com a element majoritari i més representatiu en el conjunt del jaciment, per
a analitzar els patrons de fracturació i els tipus de fragments conservats.

Dels cinc tipus de fractura que recollim al nostre estudi —llengüeta
o xiulet, recta o vertical, abrupta, en escala, obliqua i en bisell—, únicament
la fractura en escala resta absent en el conjunt de les atzagaies (taula 12).

En el recompte, hem considerat el total de fractures que presenta
cada peça (1 o 2, en funció del fragment que se’n conservi) i la zona on
es localitzen.

El tipus de fractura més representat a la mostra és la recta o vertical.
Catorze de les trenta-una fractures comptabilitzades mostren aquest
patró. La segueixen en importància numèrica les abruptes, amb set
exemplars, i les de llengüeta, amb sis. Tan sols quatre exemplars tenen
fractures en bisell.
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Quant a la localització, a les diverses zones de les peces, catorze de
les fractures es troben a la zona mesial. Els extrems distals i proximals
tenen el mateix nombre de trencaments, 9 i 8 respectivament.
L’associació entre tipus de fractura i zona de la peça que més vegades es
repeteix és la fractura recta a la zona mesial, amb nou exemples. Cap altra
associació sobrepassa el nombre de quatre exemples —cas de la fractu-
ra recta i zona distal— i se’n computen tres per a la fractura abrupta i
zona mesial i abrupta i zona distal. La resta d’associacions són testimo-
nials, amb un o dos exemples cadascuna, com a màxim. Només la rela-
ció fractura en bisell i zona mesial resta absent de la mostra.
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GRÀFICA 7. Fragments del grup de les atzagaies conservats.

TAULA 12. Tipus de fractures i localització de les mateixes al grup
de les atzagaies.

Zona distal Zona mesial Zona proximal Total

Llengüeta 2 2 2 6
Recta 4 9 1 14
Abrupta 1 3 3 7
Escala – – – –
Bisell 2 – 2 4

Total 9 14 8 31
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Entre els fragments conservats d’atzagaies, abunden els mesodistals
(10), que en constitueixen un 37,04 % (gràfica 7). Dels fragments pro-
ximals i distals, hi ha cinc elements de cada mena (18,52 %); quatre dels
mesoproximals (14,81 %) i solament tres peces conserven exclusivament
la seva part mesial (11,11 %). Més significatiu ens sembla el recompte,
si agrupem els fragments proximals i mesoproximals, d’una banda, i els
distals i mesodistals, de l’altra (gràfica 8). Llavors, en resulten quinze a
la zona distal i mesodistal (53,56 %), nou a la proximal i mesoproximal
(33,33 %) i continuen restant, com és lògic, tres de mesials. D’aquest
repartiment es pot extraure la conclusió, si ens basem en l’estudi
d’A. Bertran (1999), que, efectivament, l’atribució tipològica d’aquests
elements com puntes de projectil seria la correcta, ateses les fractures que
afecten majoritàriament els dos punts que suporten la major força en el
moment de l’impacte sobre la peça caçada.

6.9. Marques, motius decoratius i incisions tècniques

Les marques i motius incisos identificats entre els objectes d’indústria òssia
de la cova del Parco no comporten temes figuratius. La major part dels
casos es tracta de realitzacions purament tecnofuncionals (taula 13).
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GRÀFICA 8. Fragments d’atzagaia en tres categories.
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Sobre dos bisells s’aïlla una sèrie de marques, consistents en incisions
obliqües a l’eix major de la peça i executades d’esquerra a dreta, les quals
es relacionen amb la facilitat de subjecció i emmanegat de la peça
(Allain i Rigaud, 1986).

Els dos exemples amb què comptem estan executats sobre bisells
dobles. Un acull el motiu sobre les dues cares, mentre que el deficient estat
de conservació de la cara inferior de l’altre n’impedeix la confirmació.

Una altra mena de marques, també de caràcter tècnic, els acanalats,
s’observa en dues altres atzagaies, de les quals només es conserva el
fragment mesodistal i, mentre una presenta una estria (làm. II, núm. 2)
tant a la cara superior com a la inferior, l’altra únicament es veu afecta-
da a la cara superior (làm. VI, núm. 3). Un tercer motiu reconegut entre
el material del Parco és el dels angles embotits. Sobre el fust d’una atza-
gaia completa de bisell simple, es va gravar aquest motiu en una sèrie
composta de sis o set angles amb el vèrtex orientat vers la zona distal i
avui bastant perduts, sobretot els més pròxims a la base de la peça
(làm. II, núm. 6).

Les línies corbades longitudinals estan també representades, malgrat
que sobre un únic exemplar. En aquesta atzagaia, les incisions corbades
recorren les vores dreta i esquerra en sèries de dues línies paral·leles al llarg
de tota la longitud de la peça (làm. II, núm. 3).

L’únic motiu exclòs amb tota certesa de la categoria d’incisions
tecnofuncionals és l’escaliforme doble, executat sobre un fragment d’os
pla i que trenca la monotonia del tret merament utilitari del conjunt d’in-
dústria òssia de la cova del Parco (làm. IV).

Del total de set elements amb marques i incisions, sis corresponen
a atzagaies, amb motius tant sobre el fust (4) com als bisells (2). Això no
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TAULA 13. Motius decoratius i incisions tècniques.

Atzagaies Altres (os decorat)

Angles 1
L. incises obliqües 2
L. corbes longitudinals 1
Acanalats 2
Escaliforme 1
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ens ha de sorprendre, si, com hem vist, aquestes assoleixen un percentatge
superior al 60 % del total de la mostra i els tipus següents (10,63 %,
agulles i 21,28 %, penjolls) no solen tenir cap marca diferent de la
mateixa perforació que els defineix.

L’altre element, per la seva manca d’utilitat aparent, s’hauria de
posar més en relació amb l’art moble, per més que el motiu, un escali-
forme, representi una mostra certament modesta d’aquest capítol dins les
sèries paleolítiques (làm. IV).
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Assenyalàvem a l’inici d’aquest treball, entre els nostres objectius, l’apro-
ximació als aspectes de cronologia i funcionalitat i a les pautes conduc-
tuals dels ocupants de la cova del Parco. Seguidament veurem com els
resultats de la nostra anàlisi ens poden aportar algunes dades en relació
amb aquests aspectes.

No hem de perdre de vista, en qualsevol cas, que, com ja hem dit,
aquest és un estudi preliminar a l’espera que l’excavació completa del jaci-
ment ens permeti traçar unes conclusions que, de moment, només
podem considerar dins del terreny de les hipòtesis.

Cronològicament, les sèries lítiques del Parco, amb un predomini
percentual de burins sobre gratadors i una bona presència de fulletes de
dors juntament amb les datacions radiocarbòniques, han permès als
seus excavadors adscriure els nivells superiors del jaciment —II i subja-
cents— al Magdalenià, al seu estadi superior final (Fullola et al., 1997).
El conjunt d’indústria òssia no desentona en absolut amb aquest moment
de la fi del Plistocè.

Si bé és cert que ens manquen els elements diagnòstics definitoris, com
ara en especial els arpons, els tipus reconeguts entre les atzagaies 
—de base amb bisell simple i doble—, les seccions identificades, els motius
incisos executats sobre aquestes, l’associació molt concreta de morfotipus i
l’objecte considerat com art moble del jaciment (os decorat amb escalifor-
me), ens remeten a aquests moments de la seqüència magdaleniana.

La definició dels tipus d’atzagaies, a partir de la determinació de la
configuració de les seves bases, ens impedirà en molts casos classificar-
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7. Discussió dels resultats
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los en una mostra tan fragmentada com la nostra. Només set dels vint-
i-nou documents d’aquest morfotipus conserven el seu extrem proximal.
No obstant això, és significatiu que tots corresponguin a bases bisellades
(5 en doble bisell i 2 en bisell simple).

Reiteradament s’ha dit que la seqüència evolutiva d’aquests tipus par-
teix del monobisell, per a passar al doble bisell, que es generalitza sobre-
tot des del Magdalenià superior, malgrat que la seva presència és consi-
derable a partir del Magdalenià mitjà, invertint les proporcions d’un tipus
respecte de l’altre entre aquestes dues fases del tecnocomplex magdale-
nià (Utrilla, 1981; González Sáinz; 1989; Bertran, 1999).

Pel que sembla, els dobles bisells caracteritzen millor l’episodi final
del Magdalenià, tant en l’àmbit mediterrani com al Pirineu oriental fran-
cès (Aura, 1992; i Bertran, 1999), on el tipus s’associa freqüentment amb
atzagaies monobisellades de secció circular-oval. D’altra banda, també en
els conjunts del Magdalenià mitjà ens trobarem amb aquests tipus, per
bé que amb un domini percentual dels bisells simples.

Tots els jaciments geogràficament situats al vessant sudpirinenc i lle-
vantí mediterrani mostren en la seva seqüència del Magdalenià superior-
final la presència d’ambdós tipus d’atzagaies. Les tenim a Chaves i
Abauntz (Utrilla, 1992, 1995, 1997), Bora Gran (Rueda, 1987),
Matutano (Olaria, 1999), Parpalló (Aura, 1995), Tossal de la Roca
(Cacho et al., 1983), Volcán del Faro (Aparicio, 1977) o Nerja (Jordà
Pardo, 1986). Malgrat això, s’ha de dir que la descontextualització de part
dels documents del Parco no ens permet observar, d’haver-se produït, cap
mena d’evolució diacrònica entre aquestes classes d’atzagaies.

Entre les seccions del grup de les atzagaies, hem assenyalat una
més gran implantació de les rectangulars i ovalades en relació amb les
quadrangulars i circulars. De nou s’imposa la prudència per a qualsevol
deducció basada en tan escassos efectius; tot i que, ara com ara, no és més
que una intuïció, volem remarcar, al nostre parer, la superioritat de les
seccions anguloses dins del conjunt.

Això és així per la relativitat que s’ha d’atorgar al recompte sobre
extrems conservats, exclusivament distals, i perquè fins a deu de les
tretze peces amb aquest tipus de secció tenen aquest únic fragment
conservat. Segurament, si s’haguessin pogut recuperar les parts medials
d’aquestes peces, s’hi hauria comptabilitzat un major nombre de seccions
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quadrades i rectangulars, anguloses en definitiva. Amb total reserva en
aquest apartat, doncs, aquest nou element valoratiu —les seccions— se
sumaria al considerat fins al moment per a ratificar la coherència de les
sèries òssies del Parco en el seu context cronològic.

El mateix sembla succeir en els conjunts ossis d’altres jaciments lle-
vantins que, en contextos del Magdalenià superior, ofereixen entre les
seves atzagaies un predomini de les seccions anguloses que pel contrari
al món cantàbric se circumscriuen als estadis del Magdalenià antic o infe-
rior (Utrilla, 1981).

La distribució tipològica de la mostra tampoc no presenta novetats
respecte al que s’ha observat en d’altres jaciments de cronologia similar
i que comparteixen el mateix àmbit geogràfic.

No s’ha d’oblidar que la cova del Parco s’obre al complex càrstic de
les serres exteriors pirinenques compartint, com ens fa notar P. Utrilla
(1995), una posició geogràfica similar —quant a topografia, aprofitament
dels relleus i situació en llocs estratègics de pas de caça— amb jaciments
molt pròxims (Chaves o Forcas I, a la conca del Segre/Cinca), com
també amb altres una mica més llunyans, per exemple, el lloc navarrès
d’Abauntz. L’autora esmentada (Utrilla, 1992, 1997), en especial —però
també d’altres investigadors (Fullola, 1992)—, ha posat l’accent a recla-
mar per al corredor de l’Ebre la seva preeminència al nord peninsular,
com a via natural de comunicació al llarg de tot el Paleolític, i sobretot
en aquests moments finals del mateix període, amb una doble influèn-
cia del món cantàbric i del mediterrani.

El domini absolut del grup dels apuntats i, dins d’aquest, del mor-
fotipus de les atzagaies està en sintonia amb allò que ofereixen jaciments
tant de l’àmbit mediterrani com cantàbric o pirinenc francès. Per bé que
és cert que, entre els conjunts d’indústria òssia del Tardiglaciar, les
atzagaies són l’element majoritari (González Sáinz, 1989; Bertran,
1999), esdevé veritablement significativa l’associació d’aquest tipus a la
resta dels objectes que l’acompanyen per a mostrar les diferències qua-
litatives entre cadascun dels àmbits assenyalats. En aquest sentit, l’as-
sociació de les atzagaies amb les agulles, juntament amb la presència
minoritària d’altres elements i d’objectes d’adornament, assenyalen la
filiació del Parco amb les properes estacions de la Vall de l’Ebre com
Chaves, Forcas I o Abauntz (Utrilla, 1992, 1995, 1997), la gironina Bora
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Gran d’En Carreras (Canal i Carbonell, 1989; Canal i Soler, 1976) o bé
d’altres assentaments del litoral llevantí i andalús com ara Matutano
(Olaria, 1999), Parpalló (Aura, 1995; Aura i Villaverde, 1995; Villaverde,
1994), Cendres (Villaverde, 1981; Aura, 1995) o, més al sud, Nerja
(Aura, 1986).

Les mateixes associacions o altres de semblants s’observen a jaciments
del vessant francès pirinenc com Les Conques (Moigne i Bails, 2003) o
Les Églyses i Belvis (Bertran, 1999), aquestes últimes, a més a més, llocs
de caça estacional de càprids com el Parco i també —com aquesta— amb
predomini d’atzagaies entre el repertori ossi i els escassos elements que
les hi acompanyen.

En qualsevol cas s’ha de significar l’absència en el nostre conjunt
d’un morfotipus que es troba entre el material d’algunes de les estacions
citades juntament amb les atzagaies, agulles i objectes d’adornament. Es
tracta dels arpons.

El seu caràcter d’element cronològicament diagnòstic, per damunt
de totes les consideracions que vulguem fer en relació amb la idea avui
en desús dels «fòssils guia», ens fa lamentar la seva absència entre el mate-
rial del Parco. No obstant això, en l’actualitat el reconeixement de l’e-
xistència d’un Magdalenià superior sense arpons és unànime entre els
investigadors.

L’explicació de la manca d’arpons, que tampoc no s’han documen-
tat a Chaves, Forcas o Abauntz, per exemple, possiblement s’hagi de tro-
bar més en la funcionalitat del jaciment i les estratègies cinegètiques posa-
des en pràctica pels seus ocupants que en tradicions culturals d’una
zona concreta.

Pel que fa a la funcionalitat del jaciment, els estudis faunístics
portats a terme han fet considerar aquesta estació com a lloc de cacera
especialitzada de càprids (Capra pyrenaica). La representativitat d’aquest
taxó entre les restes òssies recuperades al jaciment sembla indicar això.
La ubicació propera a escarpaments rocallosos, hàbitat predominant
d’aquesta espècie, afavoriria aquesta circumstància (Fullola et al., 1988,
1997; Nadal, 1998). El nostre estudi, però, determina com la major part
de les peces d’indústria òssia es confeccionen a partir de la banya de cèr-
vids. En tot cas, dins de l’espectre faunístic del Parco, el cérvol (Cervus
elaphus), no n’és absent, encara que la seva presència sigui certament poc
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significativa en termes econòmics. Podríem avançar com a hipòtesi, a
partir d’aquestes afirmacions, un possible model en què l’activitat cine-
gètica, predominantment adreçada a la caça de cabres, i esporàdicament
altres taxons menors —conills i aus—, per al consum dels ocupants de
la cova, és complementària de la caça del cérvol a les zones properes
de menor altitud i en un ambient boscós o relativament obert, amb l’ob-
jectiu de proveirse de matèries primeres per a confeccionar l’utillatge
ossi.

Aquest model dual de caça ja ha estat proposat, per al jaciment, per
part d’altres autors (Nadal, 1998), malgrat que en termes diferents. Per a
ells la cacera de grans herbívors (cabra i cérvol, fonamentalment) centraria
la planificació de les estratègies cinegètiques i es complementaria amb
l’aprovisionament oportunista de les espècies menors esmentades (sobre-
tot lagomorfs), model freqüent, d’altra banda, en altres estacions superopa-
leolítiques del llevant mediterrani.

La possible alternativa per a l’aprovisionament de banyes seria la seva
recol·lecció durant l’època de muda. D’aquesta manera, els caçadors-reco-
lectors del Parco arribarien cada temporada al jaciment proveïts d’un
estoc de banyes de muda.

Lamentablement, l’absència entre el registre arqueològic de banyes
completes o, almenys, amb la seva part basal conservada impedeix
determinar amb exactitud la manera de proveirse de la matèria primera
per a la fabricació dels utensilis ossis.

Dins les consideracions sobre la funcionalitat de l’assentament, la
referida associació de morfotipus i la majoritària presència d’atzagaies es
corresponen amb el que podríem esperar d’un lloc estacional de cacera.
Hem assenyalat com altres jaciments amb aquesta mateixa atribució fun-
cional, com Chaves, Eglyses i Belvis mostren conjunts gairebé idèntics
als del Parco.

Els processos tecnològics documentats a partir de les nostres anàli-
sis ens han permès de conèixer l’esquema tècnic operatiu de confecció de
l’utillatge del Parco, el qual parteix de l’extracció dels suports mitjançant
el procediment del doble ranurat, per a dotar posteriorment els objectes
de la seva morfologia final a través del raspat amb un utensili lític. En
alguns casos, l’acabament inclou una abrasió o un poliment de la peça i,
en el cas dels penjolls i les agulles, la perforació.

117

HB-El treball de l'òs-imprimir  15/11/05  10:04  Página 117



El fet que, en la major part dels objectes, es puguin observar les
empremtes deixades per la tècnica del raspat, dóna al conjunt un caràc-
ter d’acabat «poc acurat». Novament la funcionalitat del jaciment ens
proporciona els arguments interpretatius d’aquests trets. Es tracta de valo-
rar el conjunt de l’instrumental ossi en relació amb una necessitat fun-
cional de disposar d’una panòplia de puntes de projectil per a la cacera
que donaria com a resultat un conjunt d’armes en la fabricació de les
quals primària l’eficàcia i l’economia de mitjans i de temps per damunt
del component estètic.

La comparació amb altres jaciments no resulta fàcil en aquest aspec-
te tecnològic, per la manca d’estudis sistemàtics que abordin des d’aquest
punt de vista els conjunts d’indústria òssia. No obstant això, els últims
anys la tendència s’està invertit i treballs tan complets com el reiterada-
ment citat de Bertran (1999), per a les atzagaies del Magdalenià pirinenc,
o bé d’altres més puntuals centrats en col·leccions de jaciments concrets,
han analitzat aquestes qüestions. Això ens permetrà una aproximació a
les tècniques de treball posades en evidència en altres estacions magda-
lenianes, amb les reserves que aconsella el fet que, com hem vist, no tots
els autors coincideixen a l’hora d’identificar les mateixes tècniques amb
les mateixes empremtes. L’obra publicada per Rueda (1985, 1987) per
a La Bora Gran i El Reclau Viver corrobora el treball secundari —raspat
i abrasió— sobre les puntes de projectil que també es constata a
Matutano (Olaria, 1999). A la cova de Nerja, Adán (1998) ens parla
d’una forma de treball molt simple i efectiva —extracció per ranurat, ras-
pat i acabat per abrasió— molt semblant a l’observada al Parco.

El nostre estudi, a partir d’aquestes consideracions, estaria en con-
sonància amb les conclusions de les anàlisis faunístiques quant a l’atri-
bució de la funció de l’assentament.

Dins les pautes conductuals observades a través de l’anàlisi de la
matèria primera de la indústria òssia, ha estat ja referida l’associació
entre matèria primera i morfotipus, relació que adquireix a la cova del
Parco una significació en consonància amb allò que s’ha vist en altres jaci-
ments del Paleolític superior, on determinats utensilis s’obtenen a par-
tir d’un material concret o alguns suports anatòmics esdevenen suscep-
tibles, per la seva morfologia i característiques, de convertir-se en utensilis
determinats. Entre la mostra analitzada, la pràctica totalitat d’atzagaies
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es va fabricar en banya, així com l’allisador. Les agulles, per contra,
s’obtenen a partir de suport ossi i els penjolls perforats, de la conquilla
de diferents gastròpodes. Aquest comportament, que es pot rastrejar a
quasi tots els jaciments de qualsevol dels tecnocomplexos superopaleo-
lítics, ens parla d’una elecció conscient per part de l’artesà, que suposa un
coneixement previ i profund de les propietats de cadascun dels materials
i que li permet la major eficàcia en la gestió dels recursos i en la inversió
del temps requerit per l’elaboració, com també l’adequació i eficàcia de
l’utensili per al propòsit desitjat.

L’elecció i ús de la matèria primera ens planteja un últim problema.
L’anàlisi funcional de la indústria lítica de la cova del Parco (Calvo, 2004)
posa en relació el treball de gratadors i rascadores fonamentalment
sobre la pell, mentre que, entre els burins del nivell II i les truncadures,
el predomini correspondria al treball sobre os. El processat de matèries
òssies és la quarta activitat documentada per darrera del processat de la
pell. Això no obstant, sorprèn l’afirmació relativa a la manca de docu-
mentació entre els utensilis lítics del treball de la banya. A parer nostre,
aquesta circumstància podria ser deguda a dues causes: la primera, que
les activitats de confecció de l’utillatge en banya no es portarien a terme
al jaciment. Aquesta opció planteja el problema de comprendre per
què els objectes en os sí es van confeccionar al jaciment —el treball d’a-
questa matèria està documentat—, però no els de banya.

Sembla més probable que això pugui posar-se en relació amb la difi-
cultat, assenyalada per l’autor, de diferenciar, sobre els fils dels utensilis
lítics, el treball de l’os del de la banya.

Nosaltres ens inclinem per la hipòtesi que el treball de les matèries
dures animals es va dur a terme al mateix assentament. Malgrat que, fins
al moment, no s’ha recuperat a l’excavació cap matriu d’extracció de
suports de banya o d’os, diversos elements ens fan sospitar que aquesta
mena d’activitats va formar part del comportament dels ocupants de la
cova del Parco. Comptem amb dues peces considerades fragments de
varetes d’extracció per a l’obtenció de suports, obtingudes pel procedi-
ment del doble ranurat (fotografia 4, Làm. V, núm. 3). Uns altres dos
fragments d’atzagaia mostren traces que aquestes van ser abandonades en
ple procés de reparació o rehabilitació. A més a més, tenim altres frag-
ments considerats peces modificades in situ: es tracta d’un fragment ossi
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identificat com una agulla en procés de fabricació i d’un altre fragment
d’agulla abandonada després que es fracturés al nivell de la perforació i
que es produís un posterior intent de repararla (Tejero i Fullola, e.p.)
(fotografia 3).

Per tant, i encara que hem de ser prudents respecte a l’afirmació que
la fabricació dels utensilis d’indústria òssia del Parco es va dur a terme al
mateix jaciment, tots els elements esmentats ens porten cap a aquesta
idea.

Recapitulant allò que hem exposat fins ara, podem dir, malgrat que
algunes de les nostres afirmacions hauran de restar de moment en el
terreny de les hipòtesis, que, a partir de l’estudi del conjunt d’indústria
òssia, podem identificar els següents trets del jaciment i dels seus ocu-
pants: cronològicament, les dades obtingudes de l’anàlisi es corresponen
amb les determinades per la resta d’estudis a què s’ha sotmès el jaciment.
Les característiques morfològiques i tecnològiques de les sèries d’utensilis
ossis ens remeten al Magdalenià superior-final, amb paral·lels a les esta-
cions properes de la vall de l’Ebre i del llevant mediterrani, i compartint
algun tret també amb determinats jaciments del vessant nordpirinenc.
Funcionalment, la tipologia de l’utillatge i la manca gairebé en tots els
casos de preocupacions estètiques en la seva confecció es poden posar en
relació amb l’atribució de l’assentament com a lloc de caça estacional. Per
últim, conductualment, els trets que podem identificar a partir de l’es-
tudi del conjunt d’indústria òssia ens parlen d’un elevat grau de desen-
volupament tecnològic, tant pel profund coneixement de les matèries pri-
meres treballades, com per l’estandardització dels utensilis. En aquest
apartat, no podem verificar la gestió d’aprovisionament de banyes de cèr-
vids, encara que, a tall d’hipòtesi, podríem plantejar un model dual de
caça; per al consum, d’una banda, i per a l’aprovisionament de matèries
primeres per a la confecció de l’utillatge, per l’altra. Pel que fa a la
qüestió de si els utensilis fets en matèries dures animals es va desenvo-
lupar al mateix jaciment, ens inclinem per aquesta darrera idea, un cop
considerats els indicis materials presents al registre arqueològic de la cova.
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En les últimes dècades, la investigació dels primers estadis prehistòrics
havia centrat els seus esforços interpretatius fonamentalment en les
anàlisis de les col·leccions d’indústria lítica dels jaciments. Malgrat que
la periodització de diverses fases o seqüències dels tecnocomplexos del
Plistocè final s’havien basat en determinats elements d’os, els estudis de
les sèries d’instrumental obtingut a partir de matèries dures animals se
subordinaven a l’utillatge lític i constituïen un episodi en molts casos
anecdòtic de les anàlisis del registre arqueològic. L’excepció eren els
objectes considerats dins de l’apartat d’art moble.

Afortunadament, la tendència ha canviat els últims anys i en espe-
cial des de la dècada dels anys setanta del segle passat; la indústria òssia
constitueix un capítol de gran interès en tots aquells jaciments de cro-
nologies paleolítiques en què s’ha conservat.

Al llarg d’aquest treball, hem sotmès les col·leccions òssies de la cova
del Parco a una anàlisi tipològica i tecnològica de la qual els resultats han
estat exposats i discutits i que, sempre dins dels modestos límits impo-
sats a l’hora de traçar els nostres objectius, ens han permès de confirmar
tendències i afegir matisacions als estudis realitzats al jaciment des d’al-
tres punts de vista. La importància d’interrogar per un igual cadascun
dels elements del registre fòssil de les estacions plistocenes, del qual ja
ningú sembla dubtar, almenys en el pla teòric, confirma que les dades
ofertes fins i tot per una anàlisi preliminar com la nostra, ens poden ser
de gran utilitat a l’hora d’inferir pautes culturals i conductuals dels
nostres ancestres prehistòrics.
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El descobriment de la cova del Parco per a la Prehistòria al 1974 va
representar afegir, a l’aleshores exigu panorama del Paleolític Superior al
NE peninsular, un jaciment la importància del qual no ha anat en
detriment de la suma de noves estacions als últims anys per les comar-
ques catalanes. Juntament amb l’Abric Romaní i la cova de l’Arbreda, el
Parco continua sent el referent obligat a l’hora de traçar la seqüència com-
pleta del Paleolític mitjà a l’Epipaleolític en l’àmbit geogràfic assenyalat.

Amb la nostra aportació al seu estudi, mitjançant l’anàlisi de la
indústria òssia, creiem que es completa una visió dels diferents aspectes
del registre arqueològic del jaciment, del qual diverses circumstàncies
l’havien privat.

La col·lecció d’indústria confeccionada sobre matèries dures ani-
mals de la cova del Parco consta de cinquanta-quatre elements fets sobre
banya, os i conquilla. Els objectes es reparteixen en tres sèries o col·leccions
en funció de la seva diversa procedència —col·lecció Maluquer, col·lec-
ció recuperada de l’acció furtiva del 1994 i col·lecció d’utillatge procedent
de les excavacions recents a càrrec del SERP de la Universitat de
Barcelona— que han estat reunides en un inventari del total de peces per
a la seva valoració conjunta.

Tipològicament, les sèries òssies del Parco no són gaire nombroses.
Però es componen d’una associació de morfotipus ben característica
d’allò que s’observa en altres jaciments cronològicament i geogràficament
propers al Magdalenià superior final mediterrani. Es tracta fonamen-
talment d’un utillatge cinegètic en què dominen les puntes de projectil
de banya —atzagaies— juntament amb les agulles d’os, associades al tre-
ball de la pell, i alguns elements d’ornament personal, com ara els pen-
jolls perforats sobre conquilles. D’aquesta manera, la funcionalitat del
jaciment, determinada sobretot a partir de les anàlisis faunístiques i
que suposa per a l’estació una ocupació estacional encaminada a la
cacera de càprids als voltants rocallosos de la cova, es veuria confirmada
a partir del recompte dels objectes ossis.

Aquests han estat fabricats en la seva major part sobre banya de cér-
vol i s’observa una estricta correspondència de tipus i matèria primera que
es materialitza en l’ús de la banya per a la confecció d’atzagaies, mentre
que les agulles es fabriquen a partir d’os i els penjolls perforats, amb
closques de gastròpodes. Les corresponents pautes conductuals s’incar-
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dinen en les pràctiques habituals del temps superopaleolític i ja es
poden rastrejar des dels primers moments aurinyacians, en què es refer-
men com a tendència cap al final del Plistocè.

La coherència del conjunt de materials ossis del Parco, amb la fun-
cionalitat establerta per al jaciment, planteja, malgrat tot, alguns dubtes
que de moment no es poden aclarir. Per un costat, l’ús de la banya al jaci-
ment sembla contradir-se amb l’estudi funcional de la indústria lítica. Per
l’altre, aquest mateix estudi considera marginal el treball sobre fusta.
L’abundor d’elements microlítics, tant puntes com fulletes de dors
rebaixat —que se suposa que funcionarien inserides en mànecs bé de
fusta, bé de banya— colisiona amb aquesta visió d’una indústria òssia per
a la cacera molt poc abundant que s’observa en tots els jaciments mag-
dalenians mediterranis. Recórrer a la conservació diferencial d’un mate-
rial o l’altre no sembla sempre encertat. Determinar si els ocupants de la
cova hi fabricaven de manera sistemàtica les seves armes de caça i uten-
silis o arribaven a l’assentament amb un determinat estoc, preparat en un
campament més estable, no resulta fàcil, però es pot intuir —si prenem
en consideració els dos fragments de varetes recuperades, les dues atza-
gaies i les agulles reparades o en procés de reparació i el fragment d’agulla
sense acabar— que, en major o menor mesura, els caçadors-recolectors
del Parco van confeccionar al jaciment almenys una part del seu ins-
trumental.

Tampoc no es pot saber de manera satisfactòria si l’ús de la banya
s’associa a unes estratègies d’aprovisionament encaminades a la seva
obtenció i que donarien com a conseqüència un model dual de caça, o
bé les banyes dels cèrvids s’haurien aplegat després que els animals
haguessin fet la muda.

La indústria òssia de la cova del Parco troba els seus paral·lels en
els models de l’àmbit mediterrani, entès en un sentit ampli, que com-
prendria des de les estacions navarreses i aragoneses de la Vall de
l’Ebre (Zatoya, Abauntz, Forcas i Chaves) fins al vessant sud d’aquest
mar, amb jaciments com Nerja, passant pel focus llevantí amb exem-
ples com Matutano, Parpalló, Cendres, Tossal de la Roca o Volcán del
Faro, entre d’altres. Només l’absència d’algun morfotipus, com ara els
arpons, sembla assenyalar les minses diferències que s’observen entre
col·leccions.
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Tecnològicament, les sèries òssies del Parco mostren l’ús de totes les
tècniques de confecció i acabat a disposició dels artesans paleolítics
amb una especial incidència del raspat. Els útils del Parco segueixen un
esquema operatiu de fabricació basat en l’extracció del suport per doble
ranurat, la configuració de la morfologia de les peces mitjançant el ras-
pat per mitjà d’un utensili lític i l’acabament final de la peça poques vega-
des per abrasió, per a la qual es va emprar un abrasiu de gra relativament
gruixut, potser sorrenc. En molts pocs casos es va aplicar el poliment que,
com estadi final, dota els útils de dos components: el funcional, en
adquirir la peça una major compacitat i, per tant, consistència, i l’estè-
tic, que dóna a l’objecte un aspecte més acurat. L’economia de mitjans
tècnics i de temps sembla haver estat la premissa dels ocupants del
Parco en la fabricació de la seva panòplia de caça. Això incideix en les
nostres consideracions sobre la fabricació duta a terme al mateix jaciment.
Potser, d’haver estat fabricades en un assentament més estable i d’ocu-
pació llarga, s’hauria traduït en l’esmerç de més temps en aquest treball
i, per tant, en un millor acabat de les peces.

Els trets aïllats en l’estudi de la indústria òssia de la cova del Parco
la situen a l’estadi superior-final de la seqüència magdaleniana, amb les
reserves degudes a l’absència d’elements cronològicament diagnòstics.

L’escassetat del conjunt, l’utillatge poc variat, l’associació de mor-
fotipus molt concrets, el predomini de les seccions anguloses i la sim-
plicitat dels motius incisos —gairebé sempre de caràcter tècnic i limitats
a sèries d’angles o incisions obliqües— comparteixen els trets aïllats
per al Magdalenià superior-final del Mediterrani peninsular, a la vegada
que l’allunyen de l’àmbit cantàbric i del Pirineu francès, on, per damunt
d’alguns elements comuns, s’aprecien grans diferències com ara el domi-
ni en aquells àmbits de les seccions circulars i ovals, al Magdalenià
final, o la gran riquesa dels conjunts del seu art moble i la presència de
morfotipus desconeguts a l’àrea mediterrània.
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