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Fa pocs anys, en el ndmero 2 d'aquesta matei-
xa revista Cypscla (Soler, 1977), presentàvem el ja-
ciment a l'aire iliure de Can Crispins (Liagostera,
El Gironès). Aquest jaciment ens interessa des de
fa molt de temps, i desprCs d'aquella primera pu-
blicació, ens ha continuat ocupant.

No repetirem aqul reflexions que ja exposàrem
el 1977, ni tampoc hi afegirlem res mCs, sinó fos
pel fet que podem aportar noves dades que
creiem d'interès i que volem suggerir una nova
ubicació cronolègica i cultural per una bona part
de les troballes fetes en aquest jaciment, corre-
gint, esperem que ara amb encert, Ia cronologia
i els parallelismes que alil aportàvem.

LES NOVES TROBALLES

La prospecció en superfIcie de Can Crispins ha
continuat, i son moltes les troballes, essencial-
ment d'inddstria Iltica, que cal acumular a! nos-
tre estudi. Al 1977 estudiàvem 1441 fragments
d'inddstria lItica taliada, dels quals 269 eren ütils
que tenicn cabuda en la Ilista tipolègica de G. La-
place (1972), repartits en la collecciO que guarda
Esteve Fa (CR-i a CR-790), i en les recollides per
Francesc Verges (CCV-i a CCV-634) i Josep Pla-
neila (CCP-i a CP-14). En ei moment que yam
tancar l'actual inventari, que ha proporcionat els
percentatgcs que presentarem, havIem numerat
2.241 objectes tallats, entre els quals hi ha
422 dtils. Tampoc aquest inventari no està estric-
tament al dia, ja que les troballes son continues.
Actualment, al desembre de 1981, l'estat de ies
coFleccions és el següent:

Coliecció Francesc Verges CCV-1 / CCV-l27l
CollecciO Esteve Fa

	
CR-I / CR-950

Collecció Josep Planeila
	

CCP-1 / CCP-312
Collecció Néstor Sanchiz

	
CCN-1 / CCN-59

Les troballes mCs recents, que no estan comp-
tades en els percentatges, i quc corn Cs natural,
ben poc els farien variar, de la mateixa manera

que ben poc varien els actuals respecte als de
1977, estan reflexades en les làrnines que aqul
presentem, que estan al dia, i que comprenen la
major part dels dtils o peces interessants i me-
dites, que no eren conegudes al 1977. A l'igual
que en el nostre anterior treball, ens plau agrair
a tots els benèvols ilagosterencs esmentats el que
hagin perrnès l'estudi dels materials que han re-
coilit pacientrnent en els camps de Can Crispins,
i els de tants d'altres jaciments de Ics rodalies de
Llagostera que aigun dia haurem de publicar, i
les atencions que des de fa tants anys en rebem.
I ens cal fer vots perquè el projecte d'unes sales
d'exposiciO permanent tin endavant, i aviat pu-
gum realitzar el desig de dipositar Ilurs coFlec-
cions en aquest Museu Municipal de Liagostera,
on s'exposarien els mCs interessants dels mate-
rials de Can Crispins.

Tot seguit donem els percentatges dels ütils,
acumulant a les troballes anteriors a 1977 les mCs
recents, encara que no en llur totalitat, corn ja
hem dit. Cap dels grups ni ordres tipolègics no ha
experirnentat una variació superior al 2 %, excep-
te l'ordre dels burins, que eren el 10,7 % al 1977,
i ara n'hi hem trobat un 14,05 %. A l'igual que al
1977, hem seguit la llista tipolôgica de Georges
Laplace (1972).

Can Crispins (Liagostera - El Gironès).



RESUM DE LA INDUSTRIA LITICA

1. ORDRE DELS SIMPLES (43,31%) I SOBREELEVATS (25,85%)

A) Grup de les rascadores - .....
Ru	 Rascadora marginal .....................
R21	 Rascadora lateral ..........................
R23	 Rascadora latero-transversal ...............
R24	 Rascadora circular ........................
RASCADORES CARENADES 4,53%
R31 Rascadora marginal sobre escia gruixuda
R321 Rascadora carenada lateral ...............
R323 Rascadora carenada latero-transversal .....

Grup de les puntes
Punta marginal
Punta simple .........
Punta carenada

C) Grup dels raspadors
Gll	 Raspador frontal simple ...............
G12	 Raspador frontal amb retoc lateral ......
G13	 Raspador circular .....................
G21	 Raspador de morro ogival ...............
G22	 Rasnador de morro destacat ............
RASPADORS CARENATS 18,59%
G311 Raspador frontal carenat ..................
G312 Raspador frontal carenat amb retoc lateral
G313 Raspador carenat circular ...............
G321 Raspador carenat de morro ogival .........
G322 Raspador carenat de morro destacat ......

D) Grup dels denticulats .....
Dli	 Denticulat marginal ..................
D12	 Osca marginal ........................
D13 Rascadora denticulada marginal
D14	 Punta denticulada marginal .........
D21	 Osca retocada ........................
D22	 Espina ..............................
D23	 Rascadora denticulada ...............
D25	 Raspador denticulat ..................
DENTICULATS CARENATS 2,94%
D323 Rascadora denticulada carenada ......
D325 Raspador denticulat, carenat .........

2. ORDRE DELS ABRUPTES

A) Grup dels abruptes ......
Al
	

Abrupte marginal ......
A2
	

Abrupte ................

B) Grup de les truncadures ......
Til Truncadura marginal
T2 1
	

Truncadura normal ......
T22
	

Truncadura obliqua ......

C) Grup dels becs
Bcl Bec-truncadura
Bc2 Bec-punta de dors

D) Grup de les puntes de dors ..................
PD21 Punta de dors parcial secant ...............
PD22 Punta de dors parcial tangent ............
PD23 Punta de dors total ........................

6 (1,3640)

5 C^3%)



E) Grup de les làrnines de dors ............
LD 11 Lamineta de dors marginal .........
LD12 Lamineta de doble dors marginal
LD21 Lamineta de dors ..................
LD22 Lamineta de doble dors ............
LD32 Lamineta de dors pedunculada ......

F) Grup de les bitruncadures ...............
B221 Bitruncadura triangular oclusa ......
BT32 Bitruncadura trapezoidal oberta ......
BT33 Bitruncadura romboIdal ............
3. ORDRE DELS PLANS ......

A)	 Grup dc/s foliacis .................................
Fl	 Peça foliàcea ..................................
F314 Punta foliàcea bifacial i bilateral ............
F323 Peca foliàcea bifacial, bilateral i pedunculada
F324 Peca foliàcea bifacial, bilateral i geometrica

4. ORDRE DELS BURINS ............
A)	 Grup dc/s burins .................................
Bil	 Burl sobre pla natural ........................
B12	 Burl sobre trencat ...........................
B21 Burl de cop lateral sobre retoc transversal
B22	 Burl de cop lateral sobre retoc lateral ......

B31	 Burl de cops laterals .................................
B32	 Burl de cops latero-transversals .....................
B432 Burl de cops latero-transversals sobre retoc de parada.

5. ORDRE DELS ESCATATS..

TOTAL DE TIPUS PRIMARIS ......

UTILS DOBLES .........
Perforador doble .........
Raspador doble ..........
Raspador-burl ..................
Burl doble .....................
Llurs percentatges han estat acumulats en els dels tipus primaris corresponents.

TOTAL D'LYTILS

Nuclis .....

Ascles de talla i esquerdissos .........
Fragments de làmina i làmines ......
Laminetes i fragments de lamineta
Côdols tallats i fragments de cbdol
Boles polièdriques ..................
Pic en silex ...........................
Gran ascia tallada bifacialment ......
Probables pedres de fusell ............
TOTAL D'INDUSTRIA LITICA TALLADA

Destrals polimentades ............
Cèdols polimentats i percutors ............
Molins barquiformes ................



Diversos (fragments de ceràmica, càdols sense senyals d'utilització, cris-

TOTAL D'OBJECTES NUMERATS ............

UNA NOVA INTERPRETACI

Al 1977 pensàvem que la major part de Ia in-
ddstria lItica de Can Crispins es podia referir a
un sol perlode prehistèric, del NeolItic Final o
dels inicis de l'Edat del Bronze, i que les intru-
sions anteriors o posteriors haurien estat poques
i de bon destriar. Era aquesta una hipàtesi ago-
sarada, que obligava a pensar que un elevat per-
centatge de raspadors (35,6 %), dels quals més
de la meitat eren carenats, i un percentatge nota-
ble de burins (10,7 ^), es podien explicar en l'è-
poca indicada. Per basar aquesta hipàtesi apor-
tavern parallels que en aquell moment crèiem
convincents.

Avui aquesta hipôtesi només la mantenim per
una petita part de la inddstria lItica. De fet, en-
cara alguns nous elements la venen a confirmar.
S'han recollit trapezis amb retoc abrupte, de ti-
pus variats, una punta triangular i una bona di-
versitat de puntes amb retoc pla, algunes de ti-
pus ben interessants (fig. 17). Concretament la
punta en forma de triangle rectangle, amb retoc
bifacial de tendència plana (fig. 17, n.° 8), recor-
da tipus semblants del mesolItic de Grotte Gazel
(Sallèles-Cabardès, Llenguadoc) (Guilaine, 1973,
1975). Aquestes puntes, al Perigord, apareixen
juntes amb les puntes de peduncle i aletes en el
Tardenosià III, en un moment parallelitzable amb
el NeolItic recent (Cauvin, 1971, pàg. 63). Una
punta bifacial, amb alerons incipients (fig. 17,
n.° 1), recorda les puntes soiutrianes de otipus
català)) del Cau de les Goges de Sant Julia de
Ramis (M. Paliarès i P. Wernert, 1920), perô tam-
be algunes de Ia cova de Les Encantades de Mar-
tIs a Esponelià, que poden ésser del CalcolItic o
dels inicis de i'Edat del Bronze, i té un parallel
forca exacte en una punta del jaciment calcolItic
de la Grotte de Prével, a Montcliis (Lienguadoc)
(Escalon de Fonton, 1963, fig. 41).

S'han recollit també a Can Crispins tres des-
trals polimentades més, dues d'eiles de petites di-
mensions (fig. 18, n.os 1-3). Aquests elements se
sumen als publicats a! 1977, entre ci quals, a més
de trapezis i puntes de fletxa amb retoc pla, des-
tacaven les destrals polimentades i nombrosos
molins de ma, de tipus . barquiforme, i alguns
fragments de ceràmica. AixI doncs, podem seguir
mantenint que Can Crispins fou ocupat en un mo-
ment entre el NeolItic Mitjà i el Bronce Antic,
probablement CalcolItic, pel qual havIem apuntat
una cronologia entre el 2700 i el 1800 a.C.

Ara, perè, no creiem que aquesta hipàtesi pu-
gui explicar, ni de bon tros, la totalitat de la in-
ddstria lItica de Can Crispins. Pensem que a Can
Crispins hi va haver un altre moment d'ocupació,
més important que el que portern dit, que cal
atribuir a l'Aurinyacià, la primera de les cultures
del PaieolItic Superior que es pot senyalar amb

seguretat a Catalunya. Després d'haver estudiat
el jaciment de Can Crispins, ens havIem ocupat
de dibuixar i inventariar en detail els jaciments
dci PaleolItic Superior de Serinyà. AllI poguérem
comprovar Ia similitud tecnolàgica I tipolègica de
l'Aurinyacià del Reclau-Viver i de l'Arbreda amb
la inddstria de Can Crispins, cosa que hem pogut
seguir comprovant en les recents excavacions de
l'Arbreda, que en els ditirns anys s'han realitzat
en nivelis aurinyacians. AixI, tan punt aparegué
publicat l'articie sobre Can Crispins, al 1977, ens
adonàrem de l'error comes, que les noves troba-
lies no han fet sinó confirmar. N'hem donat ja
compte en altres ocasions, i algun autor se n'ha
fet ressà (Soler, 1979, 1981; Aparicio, 1979, pàgi-
na 23). Aquests errors, que, com hem dit, afecta a
Ia major part de la inddstria iltica de Can Cris-
pins, és ci que aqul voldrIem rectificar.

L'errOnea atribució de Can Crispins a una èpo-
ca avançada no és dnica al Nord de Catalunya.
També alguns jaciments de superficie que apor-
tàvem al 1977, creient que venien a reforcar Ia
nostra hipàtesi, com el de Cal Coix a Macanet de
Ia Selva (Riuró, 1954; Oliva, 1959; Pericot i Oh-
va, 1952), atribuIt al començament de l'Edat dels
Metails, i d'altres d'irnportància menor a les ro-
dalies de Liagostera (N. Soler i E. Fa, 1976), te-
nen indubtablernent un fort percentatge d'indds-
tria aurinyaciana.

El sliex de Can Crispins, i en general ci sIlex
deis jacirnents amb inddstria lItica del Nord de
Catalunya, on aquesta matèria prima per a la
fabricació d'dtils és escassa, és de procedència di-
versa, i sortit de nèduls petits, amb grans dife-
rències en la coloració i ha patina. Aquesta dlti-
ma els afecta més o menys segons quina sigui la
naturalesa del sIlex. Per tant, ci quc els fragments
IItics estiguin més o menys patinats nornCs dóna
un indici, perô no un criteri segur per a distingir
una inddstria velia d'una que no ho sigui tant.
AixI, ai costat de puntes de fletxa pedunculades
molt patinades n'hi ha d'altrcs que ho estan poe.
A Can Crispins, on els camps conreats han estat
prospeccionats amb especial intensitat, s'hi han
recoilit aiguns dtils, molt pocs, que pd material
amb què han estat tallats i per liur tipologia I
patina es pot pensar que son del PaleolItic Infe-
rior o Mitjà (fig. 2, n.° 1; fig. 3, •OS 3, 4, 5; fi-
gura 13, n.° 10). Aquest tipus de trobailes ds ha-
bitual a ies rodalies de Liagostera. TambC s'han
recollit a Can Crispins materials mCs recents que
no els NeolItics o de 1'Edat del Bronze, corn ai-
guns pedrenyals d'arrna de foc que pubhicàrern al
1977, o aitres trobahies habituals en els camps de
conreu. Son poques i de bon destriar.

Més dificultats, I aquestes potser insaivabies,
presenta ci distingir ha inddstria aurinyaciana de
ha del NeohItic Final o Calcoiltic. A aquesta iilti-
ma atribuIm les destrahs polimentades, les puntes



de fletxa amb retoc pla i els trapezis o puntes de
fletxa amb retoc transversal. No creiem que su-
pen ci 10 % del total de la inddstria tallada, i
afecta sobretot els percentatges d'abruptes i de
foliacis. La resta de la inddstrth seria majoritària-
ment aurinyaciana. Els percentatges que hem do-
nat i que manejarem son del total de Ia inddstria,
corn férern al 1977.

LA HIPOTESI AURINYACIANA

Fins fa poc, i'Aurinyacià només era citat a Ca-
talunya al Reclau-Viver (Serinyà), on recentrnent
ha estat revisat per nosaltres (Soler, 1981), a la
Cova de l'Arbreda (Soler, 1979 a) i a l'Abric Ro-
manI (Capellades, Anoia) (Laplace, 1962). La seva
presència ha estat insinuada també en unes tro-
balles molt pobres de Bellaterra (E. Carbonell i
R. Marcet, 1978). Pensem actualment que als ja-
cirnents amb estratigrafia (Cova del Reclau-Viver,
Cova de l'Arbreda i Abric RomanI) que contenen
Aurinyacià, s'hi poden afegir alguns jaciments de
superfIcie, entre els quals el més notori és ci de
Can Crispins.

L'Aurinyacià és, des del punt de vista indus-
trial, i'associació d'uns determinats tipus d'dtiis
més 0 menys tIpics en unes proporcions caracte-
rIstiques, que varien en els diferents jaciments,
perO que tenen uns trets que se solen rnantenir.
Entre els dtils litics caracterIstics de i'Aurinya-
cia, que son els dnics que aquI ens poden interes-
sar, ja que l'aciditat deis terrenys de Can Cris-
pins no ha permés de conservar cap resta de la
inddstria Ossia, es solen senyalar els raspadors
carenats i els raspadors de morro, aquests ül-
tims també fets sovint sobre ascles gruixudes, els
burins de cops transversals multiples, aturats
per un retoc de parada, anomenats burins arque-
jats, les làmines amb un retoc simple, continuat,
profund i escarnós, anomenades iàmines aurinya-
cianes, aixI corn llur retoc Se sol anomenar retoc
aurinyacià, o que quan aquest retoc senyala en
les làmines osques bilaterals, s'anomenen alesho-
res làmines estrangulades, i finalment, les peti-
tes laminetes de dors amb retoc semiabrupte, ci
qual sovint és doble i altern, anomenades lamine-
tes Dufour.

Tots aquests dtils son presents a Can Crispins,
on fins hi tot entre les noves troballes hi ha una
làmina (fig. 1, n.° 1) que mereix ci nom de iàmi-
na aurinyaciana estrangulada, dtil que per prime-
ra vegada veiem en un jaciment aurinyacià de
Cataiunya. Per regla general, les làmines aurinya-
cianes falten en els nostres jaciments, perquè
aquests en molts aspectes son originals i diferents
dels j acirnents aurinyacians classics d'Aquitània.
Corn hem vist a la llista tipolàgica, els raspadors
carenats i de morro, d'execució excellent, més
que no en cap altre jaciment aurinyacià de Cata-
lunya, hi son àmpliarnent representats. També hi
ha burins de cops iatero-transversals, entre eis
quals alguns porten retoc de parada dels cops
transversals.

Potser més significativa és la presència de la-
minetes arnb retoc semiabrupte i altern, aigunes
de les quals son tIpiques laminetes Dufour. Dc

fet, ja n'havIem publicat aigunes sense reconèi-
xer-los ci valor corn a fàssil director de l'Aurinya-
cia (Soler, 1977, fig. 16, n.s 4, 9 i 14). Entre les
noves troballes hi tornen a figurar (fig. 16, n.' 4
i 6; fig. 1, n.° 7). Si be a Can Crispins no hi tenen
eis percentatges importants a què arriben al Re-
clau-Viver i a l'Arbreda, la seva sola presència és
molt indicativa. Liurs petites dimensions en fan
difIcil la recollecciO en superflcie, i fins i tot en
un jaciment in situ si no es garbellen les terres
en aigua. En les nostres excavacions a l'Arbreda,
en el niveil que correspon a l'Aurinyacia evoiucio-
nit, hern trobat laminetes i puntes de dors abrup-
te o serniabrupte de dimensions increlblement re-
duIdes i en nombre tal que llur percentatge su-
pera ci de qualsevol altre grup tipolOgic.

Aixi, doncs, des del punt de vista dels fossils
directors, a la indñstria de Can Crispins hi sOn
presents tots aquells més indicatius de l'Aurinya-
cia. Sonneville-Bordes (1958-1959, pàgs. 425-432)
ha senyalat unes relacions entre els percentatges
dels diversos ütils que contenen els jaciments
aurinyacians del Perigord, relacions que per regia
general es soien mantenir en els jacirnents auri-
nyacians:

- L'lndex de raspador és sempre elevat o molt
elevat, i domina quasi constantrnent l'Index de
burl.

- L'index de burl varia molt, i les seves va-
riacions tenen significaciO evolutiva. Llevat d'ai-
guns casos, sempre és inferior a i'lndex de ras-
pador.

- L'index de burl diedre domina sempre, i am-
pharnent, i'Index de burl sobre truncadura re-
tocada.

Aquestes condicions, prOpies deis jacirnents
classics del Perigord, son complertes àrnpliament
per Can Crispins, amb rnés fidelitat que no ho fa
la indüstria dels estrats indubtablement aurinya-
cians dels jaciments de Serinyà.

L'Aurinyacia, corn a associació tipolOgica forca
uniforme, ocupa un liarg periode del Paleolitic
Superior, entre ci 34.000 i ci 25.000 a.C. S'entén
de Gibraltar fins a l'Asia Menor, passant per
Europa Central i Russia meridional (Delporte,
1970, pàg. 138). L'Aurinyacià tipic es troba des
d'Espanya a Bèlgica. També, amb tots els seus
elements, en ci jaciment de Kostienki I. Amb pun-
tes Ossies de base fesa, un dels seus fOssils direc-
tors més ciars, i amb un conjunt litic no tan nc,
a Italia i a Europa Central. Industries semblants,
i d'un moment contemporani, es troben tarnbé al
PrOxim Orient (Leroi-Gourhan i aitres, 1972, pa-
gines 48-49).

Al Perigord l'evoluciO de l'Aurinyacià sembia
caracteritzar-se per la progressiva disminució de
les làmines aurinyacianes i per l'augment dels bu-
rins, entre els quals especialment creix ci percen-
tatge dels arquejats, i deis raspadors aurinya-
cians, sobretot deis raspadors de morro. A Cata-
lunya creiem poder senyalar una evolució que
passa per la disminuciO de les rascadores i i'aug-
ment dci percentatge de raspadors aurinyacians,
tant deis carenats corn dels de morro, i dels burins.



Al Reclau-Viver hi hem distingit un Aurinyacià
molt antic, que hem anomenat Aurinyacià Arcaic
o 0, al qual es superposa un Aurinyacià classic
que, Si seguIssim Ia periodització de Peyrony pel
Perigord, podriem anomenar Aurinyacià I, ja que
presenta puntes de base fesa (Soler, 1981). A l'Ar-
breda, a un probable Aurinyacià 0 es superposa
un Aurinyacià evolucionat (II o III de la seqüèn-
cia •de Peyrony, ja que conté atzagaies losàngi-
ques). Alguns jaciments de superfIcie, corn Cal
Coix (Macanet de Ia Selva) o Bruguera (Llagoste-
ra), amb un percentatge de burins anormalment
alt, que supera el dels altres grups tipolOgics, i
on hi figuren bons burins de cops latero-transver-
sals amb retoc de parada, podrien representar es-
tadis més evolucionats de la seqüència aurinya-
ciana, o, sirnplernent, una fàcies distinta a la de
Can Crispins o Ia de Serinyà.

Can Crispins, amb una inddstria aurinyaciana
clàssica, té més burins que no l'Aurinyacià del
Reclau-Viver i menys que I'Aurinyacià del Sector
Alfa de l'Arbreda. Des d'aquest punt de vista po-
drIem situar el jaciment aurinyacià de Can Cris-
pins en un moment anterior al que representa
l'Aurinyacià evolucionat de l'Arbreda. En canvi,
té menys rascadores i més raspadors, cosa que
indicaria un moment posterior. En realitat, no
interessa afinar massa la comparació, ja que
les condicions de l'excavació dels jaciments de
Serinyà i de la recollida dels materials a Can
Crispins fan que els percentatges no siguin del
tot fiables. A Serinyà reflexen una mescla d'indüs-
tries aurinyacianes, i a Can Crispins tenim el

problema de Ia barreja amb una inddstria més
recent.

Reclau-	 Can	 L'Arbreda
Viver	 Crispins Sec. Alfa

	

Rascadores	 32,2 %	 17,46 %	 25,27 %
Rascadores

	

carenades	 4,12 %	 4,53 %	 5 %

	

Raspadors	 18,8 %	 34,01 %	 24,20 %
Raspadors

	

carenats	 8,24 %	 18,59 %	 15 %
Burins	 7,43 %	 14,05 %	 23,74 %

Creiem que al jaciment de superfIcie de Can
Crispins s'hi poden senyalar dos moments d'ocu-
pació prehistOrica. Un d'ells hi ha deixat una in-
ddstria que es pot relacionar amb un Aurinyacià
classic i especialment amb l'Aurinyacià de la Co-
va de l'Arbreda a Serinyà. Més tard, seria ocupat
durant el Calcolitic i es sumaria a Ia inddstria
aurinyaciana la d'aquesta segona ocupació, que
és poc nombrosa i no sempre es pot diferenciar
de Ia prirnera. El lloc de Can Crispins és nc en
aigua en una zona que n'és faltada. Aixô explica-
na aquestes ocupacions i d'altres de les que no-
més n'hi ha indicis, i el que avui dia encara es-
tigui habitada la casa de pages que dóna nom al
jaciment, quan per regla general totes les d'aques-
ta part de la Serralada Litoral han estat aban-
donades.
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FIGURA 1
1. CCP-783. Raspador ogival amb retoc lateral (raspador sobre làmina aurinyaciana estrangulada). - 2. CCV-l262. Ras-

pador frontal sobre làmina. - 3. CCP-776. Raspador de morro carenat. - 4. CCP-780. Raspador de morro ogival. - 5. CCP-775.
Raspador frontal carenat oposat a burl sobre pla natural. - 6. CCV-1259. Raspador frontal amb retoc latral, carenat. -
7. CCP-785. Lamineta de doble dors marginal (lamineta Dufour). - 8. CCP-78l. Raspador de morro, carenat. - 9. CCP-778.
Raspador de morro, carenat. - 10. CCP-782. Raspador de morro. - 11. CCV-1265. Raspador denticulat, carenat. -
12. CCP-771. Burl multiple de cops laterals sobre retoc transversal o nucli exhaurit. - f3. CCV-1261. Raspador frontal
oposat a burl de cops transversals sobre retoc lateral. - 14. CCP-773. Burl de cops latero-transversals amb retoc de para-
da. - 15. CCP-770. Raspador ogival complementat amb un burl pla de cop lateral sobre retoc lateral.



FIGURA 2
1. CCV-1032. Esciat levallois. - 2. CCP-151. Rascadora bilateral carenada. - 3. CCP-143. Rascadora bilateral. -

4. CCP-53. Rascadora lateral. - 5. CCP-127. Rascadora marginal lateraL - 6. CCV-1033. Rascadora lateral carenada sobre
esclat escatat. - 7. CCP-296. Rascadora lateral carenada. - 8. CCV-1l30. Rascadora lateral carenada. - 9. CCP-486. Raspa-
dor de morro, oposat a burl de cops latero-transversals. - 1O.CCP-487. Rascadora bilateral sobre làmina. - 11. CCV-1129.
Rascadora lateral. - 12. CCV-1269. Rascadora bilateral. - 13. CCV-1275. Rascadora lateral.



FIGURA 3
1. CCP-460. Rascadora bilateral. - 2. CCV-1124. Rascadora lateral. - 3. CCP-516. Esciat. - 4. CCV-1l72. Esclat leva-

ibis. - 5. CCV-1247. Gran làmina. - 6. CCV-1251. Rascadora denticulada. - 7. CCP-755. Làmina amb cresta. - 8. CCP-767.
Rascadora lateral sobre peca escatada. - 9. CCV-1258. Rascadora marginal sobre lamineta. - 10. CCP-754. Rascadora mar-
ginal bilateral. - 11. CCV-l267. Rascadora bilateral. - 12. CCP-757. Rascadora lateral.



FIGURA 4
1. CCV-773. Raspador frontal doble. - 2. CCV-769. Raspador frontal amb retoc lateral, carenat. - 3. CCV-777. Ras-

pador frontal carenat. - 4. CCV-786. Raspador frontal carenat. - 5. CCV-770. Raspador frontal carenat. - 6. CCV-776.
Raspador frontal amb retoc lateral. - 7. CCV-774. - Raspador frontal. - 8. CCV-771. Raspador ogival carenat. - 9. CCV-78l.
Raspador frontal complementat amb burl sobre pla natural. - 10. CCV-779. Làmina de doble dors. - 11. CCV-891. Raspador
frontal carenat. - 12. CCV-895. Rascadora lateral. - 13. CCV-901. Rascadora lateral carenada. - 14. CCV-780. Rascadora latero-
transversal. - 15. CCV-775. Raspador ogival. - 16. CCV-766. Rascadora lateral.



FIGURA 5
1. CCP-135. Rascadora denticulada marginal. - 2. CCP-74. Rascadora denticulada, carenada. - 3. CCP-128. Raspador

clenticulat carenat. - 4. CR-937. Rascadora denticulada marginal. - 5. CCP-308. Osca. - 6. CCP-461. Punta denticulada. -
8. CCV-1112. Raspador denticulat. - 9. CCV-1272. Rascadora denticulada. - 10. CCV-1333. Osca.



FIGURA 6
1. CCV-985. Raspador frontal amb retoc lateral (raspador sobre

morro oposat a raspador frontal, carenats. - 3. CCV-997. Raspador de
lat. - 5. CCV-994. Raspador frontal amb retoc lateral, carenat. - 6.
renat. - 7. CCP-146. Raspador frontal carenat. - 8. CCP-145. Raspador
Raspador frontal carenat. - 10. CR-950. Raspador frontal. - 11. CCP-144.
Raspador frontal carenat. - 13. CCP-l36. Raspador de moro, carenat i

làmina aurinyaciana). - 2. CCV-991. Raspador de
morro, carenat. - 4. CCV-996. Raspador denticu-
CCP-147. Raspador frontal amb retoc lateral, Ca-
frontal amb retoc lateral, carenat. - 9. CCP-138.
Raspador frontal amb retoc lateral. - 12. CCV-1034.
doble.



FIGURA 7
1. CCP-459. Raspador frontal. - 2. CCP-470. Raspador frontal amb retoc lateral. - 3. CCV-1lO1. Raspador de morro

desviat. - 4. CCV-1228. Raspador frontal amb retoc lateral. - 5. CCV-11l3. Raspador de morro desviat. - 6. CCV-1114.
Raspador frontal carenat sobre nucli. - 7. CCP-468. Raspador frontal amb retoc lateral, carenat. - 8. CCP-474. Raspador de
morro, carenat. - 9. CCP-479. Raspador de morro. - 10. CCV-1l04. Raspador frontal. - 11. CCP-485. Raspador frontal Ca-
renat sobre nucli. - 12. CCP-458. Raspador de morro oposat a raspador frontal, carenats. - 13. CCP-482. Raspador frontal
amb retoc lateral, carenat. - 14. CCV-l168. Raspador frontal amb retoc lateral, carenat. - 15. CCP-777. Raspador frontal
carenat.



FIGURA 8
1. CCV-1l74. Raspador frontal amb retoc lateral, carenat. - 2. CCV-1263. Raspador frontal. - 3. CCP-779. - Raspa-

dor frontal amb retoc lateral, carenat. - 4. CCV-1254. Nucli o raspador carenat. - 5. CCV-1250. Raspador frontal oposat
a truncadura obliqua. - 6. CCV-1132. Raspador de morro. - 7. CCP-790. Raspador frontal amb retoc lateral oposat a burl
de cops laterals sobre retoc latcral. - 8. CCV-l271. Raspador frontal. - 9. CCP-826. Raspador frontal oposat a truncadura
normal. - 10. CCP-794. Raspador frontal amb retoc lateral. - 11. CCP-808. Raspador frontal carenat. - 12. CCV-l276. Ras-
pador frontal carenat. - 13. CCP-846. Raspador frontal carenat.



FIGURA 9
1. CCP-297. Raspador denticulat, carenat. - 2. CCP-466. Raspador de morro, carenat. - 3. CCV-1109. Raspador den-

ticulat, carenat. - 4. CCV- 1110. Raspador denticulat, circular i carenat. - 5. CCV-1103. Raspador denticulat, carenat. -
6. CCP-464. Raspador denticulat, carenat. - 7. CCV-1169. Raspador denticulat, carenat.



FIGURA 10
1. CR-938. Burl de cops laterals sobre retoc transversal. - 2. CCP-133. Burl sobre pla natural. - 3. CCP-140. Burl so-

bre pla natural. - 4. CCP-132. Burl de cops latero-transversals. - 5. CCP-130. Burl de cops laterals. - 6. CR-934. Raspador de
morro complementat amb burl sobre pla natural. - 7. CCP-134. Burl de cops laterals sobre retoc transversal. - 8. CCV-1036.
Burl de cops laterals sobre retoc transversal. - 9. CCP-294. Burl de cops laterals. - 10. CCP-322. Burl sobre pla natural. -
11. CCP-473. Burl de cop lateral sobre retoc transversal. - 12. CCP-493. Burl de cops laterals oposat a burl sobre pla natu-
ral. - 13. CCP-469. Burl sobre pla natural. - 14. CCP-473. Burl pla, de cop transversal, complementari de retoc transversal. -
15. CCP-471. Raspador carenat i burl nucleiforme.



FIGURA 11
1. CCP-476. Burl de cops laterals sobre retoc transversal. - 2. CCP-455. Burl de cops latero-transversals. - 3. CCV-1115.

Burl de cops laterals sobre retoc lateral. - 4. CCP-490. Burl sobre pla natural. - 5. CCV-1123. Burl de cops latero-trans-
versals. - 6. CCP-462. Burl de cops laterals oposat a raspador desviat. - 7. CCP-472. Burl de cops laterals sobre retoc
transversal oposat a burl de cops latero-transversals. - 8. CCV-1117. Burl de cops latero-transversals. - 9. CCP-465. Burl
de cops laterals sobre retoc transversal. - 10. CCV-1099. Burl nucleiforme de cops laterals.



FIGURA 12
1. CCP-522. Burl de cops transversals sobre retoc lateral. - 2. CCP-520. Burl de cops Iatero-transversals amb retoc

de parada. - 3. CR-951. Burl de cop lateral sobre retoc transversal. - 4. CCV-1260. Burl de cops latero-transversals. -
5. CCV-1268. Burl de cops latero-transversals. - 6. CCP-772. Burl sobre pla natural. - 7. CCP-792. Burl de cops latero-
transversals. - 8. CCV-1133. Burl de cop lateral sobre retoc transversal. - 9. CCV-1281. Burl nucleiforme de cops latero-
trarisversals. - 10. CCP-805. Raspador de morro, carenat o burl de cops latero-transversals amb retoc de parada. -
11. CCV-1270. Burl sobre pla natural.



FIGURA 13
1. CCP-756. Rascadora denticulada, carenada. - 2. CCP-764. Espina. - 3. CCV-1257. Rascadora denticulada. -

4. CCP-769. Petit nucli o chopping-tool. - 5. CCV-1256. Nucli cOnic, amb extraccions per un sol costat. - 6. CCP-758.
Rascadora lateral. - 7. CCV-1189. Truncadura obliqua. - 8. CCV-1134. Much cOnic, amb extraccions per un sol costat. -
9. CCP-791. Nucli amb dos plans de percussió i extraccions per un sol costat. - 10. CCV-1335. Gran esclat de quarsita
amb ci taló facetat.



FIGURA 14
1. CCN-5. Raspador frontal. - 2. CCN-9. Raspador frontal amb retoc lateral. - 3. CCN-13. Raspador frontal amb retoc

lateral. - 4. CCN-3. Raspador frontal amb retoc lateral. - 5. CCN-2. Rascadora lateral. - 6. CCN-1. Rascadora bilate-
ral. - 7. CCN-4. Raspador frontal amb retoc lateral. - 8. CCN-8. Rascadora lateral. - 9. CCN-7. Peca folibcea bifacial. -
10. CCN-16. Rascadora denticulada, probable fragment de punta de fletxa. - 11. CCN-18. Burl sobre pla natural. -
12. CCM-13. Trapezi. 13. CCN-17. Burl de cops latero-transversals amb retoc de parada. - 14. CCN-15. Burl doble, de cops
laterals sobre retoc transversal. - 15. CCN-14. Burl sobre trencat.



FIGURA 15
1. CCV-763. Punta de fletxa amb retoc pla, invasor i bifacial, i peduncle i aletes. - 2. CCV-903. Lamineta de dors

marginal oposat a retoc pla. - 3. CCV-764. Fragment de làmina de dors. - 4. CCV-869. Burl sobre pla natural. -
5. CCV-675. Burl de cop transversal sobre retoc lateral. - 6. CCV-784. Burl de cops transversals sobre retoc lateral, amb
retoc de parada. - 7. CCV-897. Burl de cops latero-transversals oposat a burl sobre pla natural. - 8. CCV-782. Osques
oposades sobre esciat. - 9. CCV-440. Osques oposades sobre esclat. - 10. CCV-778. Peca escatada. - 11. CCV-762. Trun-
cadura obliqua. - 12. CCV-734. Petit raspador frontal carenat. - 13. CCV-1274. Rascadora latero-transversal. - 14. CCV-
1273. Rascadora lateral carenada. - 15. CCV-1282. Rascadora marginal. - 16. CCP-789. Rascadora lateral.
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FIGURA 16
1. CCP-129. Raspador denticulat I carenat. - 2. CCP-148. Lamineta de dors. - 3. CCP-137. Abrupte profund. -

4. CCP-131. Lamineta de dors marginal. - 5. CCP-293. Truncadura obliqua. Probable fragment de trapezi. - 6. CCP-523.
Lamineta de doble dors marginal. Fragment de lamineta Dufour. - 7. CCP-784. Punta de dors. - 8. CCP-786. Bitrunca-
dura trapezoidal oclusa. Trapezi. - 9. CCP-787. Bitruncadura trapezoidal oberta. Trapezi. - 10. CCP-484. Làmina de dors. -
11. CCV-1125. Burl de cop lateral sobre retoc lateral.



FIGURA 17
1. CCV-1038. Punta foliàcea de retoc bilateral i bifacial. 2. CCP-155. Peca foliàcea pedunculada amb retoc bilateral i

bifacial. - 3. CCP-50. Punta foliàcea de retoc bilateral. - 4. CCP-156. Ogiva foliàcea amb retoc bilateral i bifacial. -
5. CCP-491. Rascadora foliàcea. - 6. CCP-457. Peca foliàcea pedunculada amb retoc bilateral i bifacial. - 7. CCV-l131.
Peca foliàcea pedunculada amb retoc bilateral i bifacial. - 8. CCP-491. Punta de dors truncada triangular. - 9. CCP-452.
Fragment de punta foliàcea pedunculada arnb retoc bilateral i bifacial. - 10. CCP-788. Fragment de peca foliàcea amb
retoc bilateral.



FIGURA 18
1. CCV-117Q. Destral polimentada. - 2. CCV-1l71. Destral polimentada. - 3. CCP-795. Fragment de destral polimen-

tada
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