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És possible estudiar la forma d'organització de les co- 
munitats paleolítiques perque han arribat fins als nostres 
dies restes materials de les seves cultures. Podem, doncs, 
seguir el seu desenvolupament bionatural per les restes 
paleontropologiques i el biocultural per la serie de medis 
de producció que varen utilitzar per a transformar el seu 
entorn. 

Els primers grups de cacadors humans, amb els seus 
rudimentaris instruments, varen trencar la inercia del de- 
senvolupament biologic. Els primers productors de valor 
d'ús de la historia van organitzar-se per treballar i els seus 
treballs inicials varen estar profundament marcats per la 
propia dinamica de I'evolucio biologica. 

((El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman 10s 
especialistas en economia política. Lo es, en efecto, a 
la par que la naturaleza, que le provee de 10s materia- 
les que 61 convierte en riqueza. Pero el trabajo es mu- 
chísimo mas que eso. Es la condición basica y funda- 
mental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado 
que hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo 
ha creado al mismo hombre))'. 

La comunitat cacadora humana des de que es forma, 
es mou dins d'un espai marcat per fenomens intrínsecs (la 
constitució de la comunitat) i extrínsecs (la naturalesa 
com a espai pressuposat), els altres animals són un apen- 
dix dels fenomens extrínsecs. 

((La primera premisa de toda historia humana es, 
naturalmente, la existencia de individuos humanos 
existentes. 
Podemos distinguir al hombre de 10s animales por la 
conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero 
el hombre mismo se diferencia de 10s animales a partir 
del momento en que comienza a producir sus medios 
de vida, paso este que se halla condicionado por su or- 
ganización corporal. Al producir sus medios de vida, el 

1 F. ENGELS. N papel del rrabajo en la transformacidn del mono en 
hombre. Barcelona. Ed. Anagrama, pag. 33. 

hombre produce indirectamente su propia vida mate- 
riaI9. 

Al mitjancant el treball els productes per satisfer les 
seves necessitats, I'home estava entrant per la porta gran 
a la historia. Per produir s'ha de reproduir. Primer incons- 
cientment, pero després de forma totalment intencionada, 
pressionat pels factors exteriors, per la seva prbpia dina- 
mica interna, es va veure obligat a perfeccionar els seus 
instruments i les seves formes d'organització i va establir 
relacions socials més complexes, al mateix temps que 
eren més complexes les formes de produir. 

Al fer treballs més perfectes, els instruments de pro- 
ducció evolucionen, fent-ho també les tecniques de fabri- 
cació; aixo fa canviar la forma d'intervenció sobre la natu- 
ralesa. 

((El trabajo es, ante todo, un acto que tiene lugar 
entre el hombre y la naturaleza. Al trabajar, el hombre 
desempeña, frente a la Naturaleza, el papel de un po- 
der natural. Pone en acción las fuerzas de que esta do- 
tado su cuerpo, brazos, piernas, cabezas y manos, a fin 
de asimilarse las materias, dandoles una forma Útil 
para su vida. Al mismo tiempo que, mediante este pro- 
ceso, actúa sobre la naturaleza exterior y la transforma 
tambien su propia naturaleza, desarrollando las facul- 
tades que en ella dormitan~3. 

Tots aquests canvis han quedat registrats en la serie 
d'objectes abandonats en el lloc on s'havien utilitzat i que 
reflexen un tipus de forma, una organització socioecono- 
mica i un determinat estadi evolutiu d'un sistema. 

Caldra plantejar la forma d'interpretació científica de 
les restes materials com a únic camí per treballar en la re- 
construcció del tipus de modus de producció que ha ac- 
tuat durant el 95 % de la nostra historia. 

El camí cap aquest tipus d'investigació esta ple de fets 
subjectius i objectius, el primer que cal fer per assolir-10s 
és ser conscients de que existeixen. Per valorar i interpre- 
tar adequadament un lloc d'ocupció prehistorica, I'investi- 

2 K. MARX i ENGELS, La ideologia alemana. Barcelona, Ed. Grijalbo, 
1970, pag. 1 9. 

3 K. MARX. ElCapital. Vol. I, Madrid, Ed. E.A.A.F., 1972, pBg. 187. 



gador ha de tenir present una cadena de fets reals i hipo- 
tetics que s'expresen en cinc procesos basics: 

a)  Ocupació de I'espai per I'home prehistoric. 
6) Conservació de I'espai o I'estat en que un jaci- 

ment arriba a les mans de I'investigador. 
C) Intervenció científica o les formes de recuperació 

de ¡es restes materials i estructures existents. 
d) Funció de I'ocupació o tipus d'utilitzacio especia- 

litzada de I'espai. 
e)  Treball d'analisi dels materials recuperats. 

L'ocupació d'un espai per una comunitat paleolítica 
esta relacionada a una serie de necessitats, pero tambe 
condicionada per les possibilitats del grup. Depen, per 
tant, de dos factors que s'han de considerar: 

1 .  Els factors extrínsecs que existeixen presuposats 
o no a I'ocupació, com poden ser la situació, I'orografia, 
I'ecologia, la climatologia, etc. 

2. Els factos intrínsecs que estan en funció de la di- 
namica de comportament, la disposició natural i el seu 
propi funcionament com a comunitat. 

La combinació factorial esmentada dóna lloc a I'el.lec- 
cio de I'espai sobre el que s'instal.lara la comunitat, que 
en general ha tingut dues vessants: 

a) Les terrasses de tipus climatic del quaternari amb 
tota la serie de morfologies que presenta: marines, fluvials 
i lacustres. Són espais que reuneixen les constants im- 
prescindibles pel desenvolupament normal de la vida i que 
faciliten I'existencia de la comunitat a través de I'explota- 
cio de I'entorn. D'ell en treuran la materia bruta que els hi 
servira per fabricar els instruments, I'objecte de treball, 
I'aigua, etc. En definitiva, tots els elements que els hi per- 
meteran assegurar-se la reproducció. 

6) Les coves existents fonamentalment en les forma- 
cions karstiques, utilitzades amb més insistencia en epo- 
ques de climatologia desfavorable. Els tipus existents són 
la baume, la cova intermitja, i la gran cova. S'ocupaven 
segons I'analisi de factors (intrínsecs-extrínsecs) fets pels 
diferents grups de cacadors que evolucionen al Paleolític, 

Si be la cova com a estructura natural ofereix tota una 
gama de ventatges (regulació climatica, protecció contra 
la inclemencia, facil defensa ... ) tambe planteja una serie 
d'inconvenients (espai delimitat, humitats, insolubritat, 
manca de llum, difícil accés). Moltes de les dificultats, 
pero, es resolen per I'home quan te un estadi tecnologic 
avancat; així veiem com els cacadors Axelians de Lazaret 
(1 50.000 anys) es protegeigen de les desventatges de la 
cova construint una cabana a I'interior; o sigui alcant una 
estructura artificial dins de la naturals. 

Es important remarcar que fins ara, en que la recerca 
de lloc d'ocupació no s'ha dirigit als jaciments trobats a 
I'aire Iliure, la idea general i més extesa era la de que I'ho- 
me paleolític vivia principalment en coves. La quantitat 
d'estacions trobades en terrasses confirma la hipotesi 
contraria. Les coves, a diferencia dels espais oberts, si bé 
ofereixen abric i protecció, es troben en llocs fixes, en can- 
vi, els campaments a I'aire lliure sense estructures protec- 

tores, gaudeixen de la comoditat de ser instaLlats en els 
microambients que més interessent a una comunitat 
cacadora. 

Les restes que es troben d'una antiga ocupació sem- 
pre han estat condicionades per: 

1.e' Una serie de fenomens geologics que han suc- 
ceit a I'ocupació i que han modifjcat la seva estructura i 
composició (corrents hidrauliques, erosió, corrossió, suli- 
fluxió, crioturbació, eolització, etc.). 

Molts d'ells actuen de forma negativa, pero altres com 
la fossilització ho fan positivament, gracies a ella es con- 
serva fins els nostres dies restes que segons la dinamica 
natural haurien desaparegut. 

2.on Una serie d'activitats de I'home modern (reocu- 
pació d'espais prehistorics, destrucció per crear nous llocs 
d'habitació i saqueig arqueologic conscient) han tingut 
efectes perniciosos sobre el conjunt d'objectes i estructu- 
res que havien estat abandonats, fins al punt de que fre- 
qüenment, s'arriba a destruir tot I'arxiu de dades que 
representa un jaciment. 

Entre les destruccions a les que s'exposa una estació, 
la única evitable és I'artificial, ja que la geologica i climati- 
ca és incontrolable. Les que es produeixen mes corrent- 
ment són les degudes a explotacions de pedreres en sis- 
temes karstics, amb la conseqüent destrucció de bretxes 
ossíferes i en mols de cassos, de rics jaciments paleo-et- 
nologics; explotació de graveres en terrasses fluvials; es- 
planaments de terrenys per construir vivendes o polígons 
industrials, etc. Es podrien evitar i controlar si existís una 
estructura a nivell institucional que vetlles per la conser- 
vació dels llocs, obligant a les empreses que realitzen les 
obres a donar part als serveis pertinents en cas de que es 
posés al descobert alguna resta. La manca d'una política 
de control sobre el patrimoni arqueologic, intervé tambe 
com un factor de conservació diferencial de lloc d'ocu- 
pació. 

Si bé tota la fenomenologia natural i artificial han ac- 
tuat quasi sempre en forma negativa sobre els jaciments 
prehistorics, tambe han estat agents informatius involun- 
taris, al posar al descobert restes que, a no ser per algun 
tipus d'acció inconscient, romandrien desconeguts. 

Hem de diferenciar que els dos agents que actuen en 
la modificació d'espais d'ocupacitj (naturalesa i home-na- 
turalesa) tenen una incidencia qualitativament diferent. La 
naturalesa és selectiva en la seva acció a través de feno- 
mens físico-químics produint en la majoria dels cassos, 
solament destruccions parcials. En un mateix jaciment on 
es troben restes ossis d'un animal, podem observar com 
es conservem més facilment els de més denssitat, mentre 
que els més febles desapareixen amb més rapidesa. Tam- 
bé podem observar en instrument de pedra de jaciments 
paleolítics -Puig d'en Roca6- un diferent grau de conser- 
vació (el quars, quarsita quasi bé no estan afectats pels 
fenomens d'alteració, en canvi altres com el granet i so- 
rrenca, fins i tot han desaparegut). 

Veiem doncs que la naturalesa actúa de forma dife- 
rencial sobre objectes i estructures, conservant-ne algu- 
nes, destrint-ne d'altres. L'home actúa uniformement i la 
seva destrucció es realitza territorialment en I'espai sense 

4 ((La tlerra es el gran laboratorio, el arsenal que provee tanto el Ins- 
trumento de trabaio, como el mater~al mismo, as; como tamb~en provee el cap tipus de selectivitat. 
lugar que constituie la base de la comunidad.)) K. MARX, E. HOBSBAWN. 
Formaciones economicas precapitalistas. Barcelona, Ed. Crítica, 1 9 7 9, 
pag. 85. 

5 H. de LUMLEY et Y. BONNE. La prehistoire francaise. Tomme I, 6 J. CANAL I E. CAR BON ELL. Les estacions pa1eol;tiques de Puig dBn 
Paris, Ed. C.N.R.S., 1976, pags. 636-642. Roca. Girona, Ed. A.A.G., 1979. 



D'acord amb I'estat en que es troben els jaciments se- 
gons els fenomens que hagin registrat, arqueologicament 
es poden agrupar en quatre models de conservació: 

Tipus 1 Ocupació humana constatda, amb impossibi- 
litat de recuperació d'objectes i fixació d'estructures. 

Tipus 2 Ocupació humana amb conservació d'indús- 
tria. 

Tipus 3 Ocupació humana amb conservació d'indús- 
tria i fauna. 

Tipus 4 Ocupació humana amb conservació d'indús- 
tria, fauna i estructures. 

Les restes arqueologiques d'un jaciment ens poden 
arribar en diferents posicions dins I'espai. Les més carac- 
terístiques són: 

1) En estratigrafia en un bloc sedimentari que pot 
constar de varis nivells o ser uniforme. (Ex. L'Arbreda a 
Serinya i Sota Palou de Campdevanol.) 

2) En posició secundaria amb estratigrafia com a 
conseqüencia d'haver estat traslladat de la posició inicial i 
depositat posteriorment. (Ex. Pinedo a Toledo.) 

3) En superfície, posat al descobert per I'erosió. (Ex. 
Puig d'en Roca a Girona.) 

4) Posició formada per la combinació de dos dels 
elements esmentats. (Ex. Combinació de posició 1-3: Mas 
d'en Gali a Girona). 

Segons I'estat de conservació i la posició en I'espai, 
els jaciments ens poden donar més o menys informació, 
és per aixo que caldra en cada moment emprar el metode 
més escaient d'intervenció. 

C. ~ N T E R V E N C ~ O  CIENT~FICA SOBRE 
LLOCS D~OCUPACIO 

L'acció del subjecte científic una vegada descobert el 
jaciment, es realitza d'acord amb la informació i objectius 
cap on dirigeix el seu treball. 

De bell antuvi, podem ja diferenciar dues posicions: 
- Recerca de proves per la reconstrucció de la vida de 

la comunitat i el seu entorn. 
- Recerca d'objectes per col.leccionar-10s. 
Aquests diferents interessos ocasionen dos comporta- 

ments respecte al lloc d'ocupació: I'excavació o prospec- 
ció sistematica o la recol.lecciÓ cctriée)). 

Evidentment la forma de treball adequada és I'excava- 
cio sistematica, ja que si treballem en un jaciment de ti- 
pus 1, on existeixen varis nivells antropogenics, hem de 
tenir en compte que estem consultant unes fitxes que, 
una vegada llegides, es destrueixen essent irrepetible la 
seva lectura. 

El treball s'ha de realitzar amb una intervenció crítica 
del subjecte sobre I'objecte, buscant les relacions que ha- 
vien existit entre els productors d'objectes i els objectes 
que s'analitzen. 

La sistematica en el treball de camp no sera una me- 
canica de I'excavació, sinó una dialectica. D'aquesta 
manera els materials recuperats críticament poden ser 
analitzats críticament. Si no existeix una forta comunica- 
ció entre els subjectes científics que intervenen sobre una 
estructura i a la vegada una forta comunicació subjecte- 
objecte, es crea el perill de transformar una excavació en 
una mecanica de recol.lecció tecnica d'objectes fent desa- 
pareixer la sistematica crítica. No hi ha, per tant, metodo- 
logia creativa. 

Es evident que a cada tipus de lloc d'ocupació s'ha 
d'aplicar d'una forma diferent unes tecniques, ja que no és 

el mateix un jaciment de conservació tipus 1 que un de 
tipus 3. Mentre que un no te estructures, a I'altre sí hi són 
i, per tant, s'ha d'afinar la metodologia i les tecniques de 
treball, ja que se'n ha de treure més informació. 

Durant molts anys, practicament des dels treballs dels 
primers arqueolegs fins a principis de segle7 i desgracia- 
dament en el nostre país en molts cassos fins als anys 60, 
es realitzaren autentics buidaments de jaciments. No exis- 
tia una metodologia que pogués ordenar les troballes, sols 
un afany de col.leccionar-les. Les excavacions eren de dos 
tipus: 

a) La recol.lecció total que consistia en guardar tots 
els objectes aliens als llocs d'ocupació, i en aquest sentit, 
el treball tenia cert esperit científic. 

b) La recol.lecciÓ parcial que consistia en recollir les 
peces més destacades per exposar-les i en cas de que 
s'estudiessin, la parcialitat de la nostra indu'ia a resultats 
equivocats. 

En aquests moments hi han dues formes de realitzar el 
treball de camp: 

1. El treball realitzat individualment per I'investigador 
a I'estil dels primers arqueolegs amb major component 
d'aventura que de ciencia. 

2.  El treball fet per un col.lectiu interdisciplinari on 
I'arqueoleg ha de dirigir i discutir amb un equip format per 
diferents especialistes tota la problematica que surgeix en 
el transcurs d'una excavació. No pot existir una acció frac- 
cionada, a'illada, entre el treball de camp i el treball de la- 
boratori, ambdues feines han de formar una relació dialec- 
tica i constituir una síntesi. Paleontolegs, palinolegs, 
antropolegs, adefolegs ..., sota un mateix prisma i objectiu 
han d'estudiar els factors que intervenen en una estructu- 
ra i discutir-ho amb I'arqueoleg per a intentar així una 
interpretació del conjunt dels materials. 

Aquestes dues formes d'entendre el treball d'investi- 
gació no es nodreixen únicament d'una serie de coneixe- 
ments tecnics, sino que a última instancia són determina- 
des per diferents ideologies que delimitaran el procés d'in- 
vestigació i naturalment I'objectiu que es vol conseguir. 

Localitzat un jaciment, observat el seu grau de conser- 
vació i fetes les prospeccions que avancin el tipus de res- 
tes de que es tracten, el subjecte científic s'ha d'obrir a 
les diverses possibilitats que pot tenir I'espai ocupat on es 
localitzen les restes. Aquestes primeres apreciacions sub- 
jectives serviran per orientar el treball, la practica anira 
corretgint possibles plantajaments equivocats si I'investi- 
gador és crític. 

Basicament hem de tenir en compte que les relacions 
socials de producció han tingut en la Prehistoria, com te- 
nen en la Historia, una expressió material en la que reflexa 
el tipus d'activitat que s'ha portat a la practica. 

Podriem definir un lloc d'ocupació com I'espai de te- 
rreny on una comunitat o un membre d'aquest ha efec- 
tuat una tasca que ha deixat restes conservats fins als 
nostres dies. 

D'acord, doncs, amb la definició es plantegen els se- 
güents llocs d'ocupació en el Paleolític: 

1 ) Ocupació indeterminada, on s'hi realitza una tasca 
que és impossible de detallar per la manca d'informació. 

7 L'arqueoleg frances Meroc fou el primer d'util~tzar I'excavacio tridi- 
mensional. 

6 DE LUMLEY i BONNE. La prehistoire ..., citat, pags. 644-645. En 
aquest treball distingeigen cinc llocs d'ocupacid diferents en el Paleolític 
Mig (taller de talla, lloc d'escorxament, bivac, lloc de cacera I campament). 



2) Ocupació esporadica, lloc on s'hi realitza una acti- d'una activitat d'escorxament estan formades per eines 
vitat concreta de curta durada. Un exemple podria ser el fabricades segons una tecnica normal d'obtenció d'es- 
Cau d'en Borras (Castelló de la Plana), on a 7 m. de pro- clats preparats per a utilitzar-10s d'una manera específica. 
funditat en vertical dins d'una cavitat karstica, es localit- En un lloc de cacera es troben nuclis, esclats, instruments 
zen restes d'un animal amb alguns codols tallatsg. Aquest de mig o gran tamany i fragments d'ossos d'animals ca- 
tipus d'estada es imprevist i casual: la menjada d'un cats. No es localitzen casi mai gran quantitat d'instru- 
animal. ments dedicats als treballs domestics com són els burins, 

3) Ocupació temporal, una estada de durada regular rascadors, osques, etc. 
que pot haver estat motivada 5 )  Ocupació d'un lloc per I'obtenció de materia pri- 

-pel  seguiment d'especies que tenen un desplaca- ma, és un tipus de permanencia de curta durada amb la 

ment estacional. En aquest cas se'l enomenaria ((campa- única finalitat de recollir materia bruta per la posterior 

ment estacional de seguiment)). fabricació d'instruments. Es poden diferenciar dues moda- 
- pel canvi d'estacions climatologiques, ocupant llocs litats: 

de clima benigne a I'hivern i llocs frescos a I'estiu. S'eno- - en una veta, filó, etc. 
menarien ((campaments estacionals climatics)). - materials procedents de I'erosió. 

Hem pogut determinar un jaciment que es mou entre 
aquestes dues variants: el campament paleolític de Sota En ambdós cassos queda clar que les restes localitza- 
Palou a Campdevanol; on trovarem en I'excavació, avetlla- des en aquestes ocupacions estan exents d'instruments 
nes cloves carbonitzades al cantó del foc en la capa supe- d'utilització domestica i tampoc hi existeix diversificació 
rior i, en la capa inferior d'un mateix nivell, avetllanes car- de tecniques de talla. 
bonitzades que encara no havien madurat. Aixo indicaria 6) Lloc d'ocupació secundaria, sempre esta en rela- 
que I'estada dels cacadors a Sota Palou (800 m. d'alcada cio amb un campament principal. Les tasques que s'hi 
amb climes preiglaciars en el Würm), I'efectuaren a la pri- realitzen de forma esporadica o planificada estan dirigides 

mavera, quan no fa tan fred i els avetllaners tenen feta la a completar les funcions del campament base. 
fru'ita, perd encara és verde, i I'abandonaren a finals d'es- 7 )  Ocupació de llarga durada, es el cas mes dessar- 
tiu, quan I'avetllana es clova i comenca ja el fred de la rotllat d'establiment d'una comunitat i es caracteritza per 
tardor. la llarga permanencia en el mateix lloc, be perque el seu 

Es molt freqüent que les ocupacions estacionals es nivell tecnologic els permet superar els tipus de pressions 
realitzin de forma sistematica durant algún temps, suc- a les que estan sotmesos (canvis de fauna, flora, climato- 
ceint-se després varis nivells practicament contemporanis logia, etc.) o perque el biotop que els envolta es tan favo- 
i d'identica funcionalitat. rable que no necessiten emigrar. 

En el cas d'un lloc d'ocupació de seguiment i, per Un tipus d'ocupació com la descrita permet un analisi 
tant, en la majoria dels cassos de cacera especialitzada, en profunditat de la seva evolucid interna durant la seva 
s'hi troben abundants restes de la mateixa especie d'ani- estada: costums de cacera, tipus d'habitació, evolució tec- 
mal cacat i una indústria adequada que ve caracteritzada no-morfologica, etc.). 
per la intensitat de I'ocupació i que cal individualitzar mit- Moltes vegades es podria confondre a la vista de I'in- 
jantcant acurats estudis morfotecnics. vestigador una gran acumulació de material amb una ocu- 

4) Lloc d'ocupació de cacera, que es un lloc d'ocupa- pació de llarga durada, en lloc d'una ocupació de llarga 
cio especialitzada, doncs s'hi realitza un sol tipus d'activi- intensitat. Existeixen pero diferencies substancials com 
tat que consisteix en la producció de I'aliment per la re- els fenomens tecnoevolutius que nomes poden produir-se 
producció del grup. en una llarga permanencia en un mateix espai. 

Durant tot el llarg període paleolític, des de I'lnferior- Hem de pensar que no totes les ocupacions d'aques 
Arcaic fins al Superior, s'han mantingut tres tipus de llocs tipus així com els campaments base, presentaven les ma- 
de cacera, que d'alguna manera han estat marcats per I'o- teixes característiques. Així, un campament d'alta munta- 
rografia del terreny: a) muntanya, 6) prat i c) mixte. nya, tindra una serie d'especifitats dirigides a especialit- 

Un exemple de lloc d'ocupació de tipus a) és el que zar-se en I'ambient i, per tant, estara constituit per unes 
realitzaren els cacadors Pre-musterians del Cau del Duc estructures diferents a un campament del mateix estil a la 
d'UIIa (Torroella de Montgrí), especialitzats en la cacera plana. El que sera igual, pero, sera I'activitat global. 
de la cabra. La cova es troba en el massís del Montgrí i te Podriem distinguir, doncs, dins dels llocs d'ocupació de 
una orografia que permet un biotop especialitzat en llarga permanencia: 
aquest animal. 1 ." Ocupació per establiment d'una comunitat en forma 

Un de b, és el dels cacadors de rinOceró de campament estable, Aquest podria ser el cas de ItArbre- 
i cavall de Pedra Dreta (Girona). anteriors a la glaciació de da, on els musterians es van establir durant molt temps, que- 
Würm. Interessats pels grans mamífers, el seu lloc de ca- dant registrat per la llarga potencia de sedimentsl 
cera estava a la confluencia d'un torrent (el de Can Garri- 2.0 Ocupació per establiment d'un campament base 

amb el riu Ter, formant una mena de que sera el centre d'altres activitats: el cas ja citat del Cau 
Aquest biotop afavoria I'existencia dels animals cacatslo. del Duc (Torroella de Montgrí), que s'utilitzava de centre 

Les tecniques de cacera durant el Paleolític varen anar d.operacions pels cacadors Axelians12, 
modificant la concepció de la situació dels llocs de cacera, si 
be sempre sobre la influencia dels tres models esmentats. 

La identificació del lloc de cacera i la diferenciació en 
11 J. JACQUES. Contribution a retude des industries mousteriennes de 

la Seva funcionalitat d'altres tipus és senzilla. Les restes la grotte de /Arbreda. Serinya Provincia de Girona. Espagne. Rapport du 
D.E.A. Univers~te de Montpellier, 1978, pag. 66. 

N. SOLER. La seqiiencia estratigrafica de la cova Arbreda [Serinya- 
9 E. CARBONELL, J. ESTEVEZ i F. GUSI. N Cau d'en Borras (Caste- Girona). Girona, Ed. R. .Julis, A. Marques, A. Mir, A. Serrat, F. Giralt. 1979, 

lldl, a Cuadernos de Prehistoria Castellonense, 1 980 (en premsa). pags. 223-232. 
10 J. CANAL, E. CARBONELL, E. JIMENEZ, J. ESTEVEZ. Nyacimiento 12 J. VERT, X. PUIG, E. CARBONEL, i J. CANAL. N poblament al 

pre-wiirmiense de Pedra Dreta, a Anales del Instituto de Estudios Gerunden- Montgri del Paleoliric Inferior, a Revista de Girona, 80, 1 977, 
ses, XXIV, 1978, pags. 227-249. pags. 249-262. 
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Un treball de recerca i excavació que s'enfoqui a la 
llum d'aquestes possibilitats hipotetiques, permetera en 
cada moment contrastar teoria i practica, i I'analisi del tre- 
ball de camp juntament amb el de laboratori, enriquir la in- 
vestigació. 

No podem oblidar que tots els llocs d'ocupació tenen 
una dinamica interna, estan composats per diferents mi- 
cro-estructures (focs, pedres artisa, acumulacions d'os, 
estructures d'habitació, etc. L'estudi interrelacionat ens 
podria indicar costums internes i distribució de I'espai, 
dades importants a I'hora d'investigar el camportament 
social d'aquestes comunitats. 

E. TREBALL D'ANALISI EN EL LABORATORI 
DE MATERIALS RECUPERATS: 
VALORACIO PALEOECONOMICA 
I ESTRUCTURAL 

Ha estat corrent en els treballs d'investigació arqueo- 
logica i encara ho continua essent al fer un analisi aillat 
d;ls elements que formen un conjunt prehistoric. Així, 
científics de diferents disciplines analitzen per separat els 
objectes que els hi correspon sense intentar relacionar- 
10s. La seva feina es fer llistes d'instruments, de restes pa- 
leontolbgiques, diagrames polínics, etc. No intenten fer 
una interpretació interrrelacionada de les dades, es dedi- 
quen a constatar fets en nom de I'objectivitat. 

Darrera d'aquests estudis, compartimentats, tot un 
conjunt de corrents filosofiques disfressades amb noms 
com empirisme, positivisme, ecologisme, etc., justifiquen 
aquests tipus d'interpretacions. 

Per trencar amb aquestes actitus de treball poc com- 
promeses i a la llarga esterils, cal partir d'una teoria cientí- 
fica que aplicada a les restes materials, doni una síntesi 
crítica. 

En I'estudi de jaciments paleolítics dos són els eixos 
que poden conduir-nos a una reconstrucció objecti- 
va del/dels modus de producció de la comunitat primiti- 
va13: 

1 ) L'analisi de I'evolució tecnomorfologica en la pro- 
ducció dels instruments de treball, i la seva funcionalitat. 

2) La valoració paleoecon6mica de les restes paleon- 
tologiques. 

1. Els instruments junt a la forca de treball són la base 

13 ((El analisis del o de 10s modos de producción característicos de 
una sociedad determinada debe corn.enzar por el inventario y el estudio de 
las diversas forrnas de producción que existen en el seno de esa sociedad: 
caza, recolección, pesca, agricultura, ganaderia, artesanado, industria, etc., 
que ocultan en cada ocasión procesos diferentes: caza mayor, caza menor, 
artesania especializada o no, etc. Todo proceso de producción es un "acto 
de apropiación material" de la naturaleza por el hombre, y esta actividad 
se realiza por la cornbinacion de tres categorías de factores de producci6n: 
en primer lugar la categoría de 10s objetos de trabajo, la tierra o cualquier 
materia, prima o no, que entra en un proceso de transformacion. En se- 
gundo lugar, la categoría de 10s medios de trabajo, es decir, el conjunto de 
utensilios o instrumentos de producción "que el hombre interpone entre el 
y el objeto de su trabajo, como conductores de su acción. Se sirve de las 
propiedades rnecanicas, físicas y quírnicas de deterrninadas cosas para 
hacerlas actuar como fuerza sobre otras cosas de acuerdo con su finali- 
dad". En tercer lugar, la categoría del trabajo propiamente dicho, es decir, 
de la actividad humana que actua sobre el objeto de trabajo, ya sea direc- 
tamente por rnedio de rnediación de 10s organos del cuerpo, como en la 
recolección de determinados frutos, la caza menor que puede cogerse 
sirnplemente con la mano, ya sea directamente o por intermedi0 de uten- 
silios de piedra, de rnadera, etc., que el hornbre encuentra o fabrica.)) M. 
G O D E LI E R, Economia, fetichismo y religi6n en las sociedades primitivas. 
Madrid, Ed. Siglo XXI, 1974, pBgs. 7 1-72. 

de la producció en qualsevol comunitat humana, sense la 
seva interposició entre el productor i I'objecte de treball, 
no hi ha obtenció de valor d'ús i, per tant, reproducció de 
la vida del grup, no hi ha a última instancia treball. En 
aquest sentit, quantificar I'evolució tecnologica en la fabri- 
cació d'eines i coneixer la seva funcionalitat ens pot donar 
llum sobre el caracter mes o menys avancat d'una comu- 
nitat i el tipus de producciól4. 

Un primer pas cap a I'analisi del nivell tecnologic es la 
selecció de materies brutes, que es troba en funció de to- 
tes unes necessitats objectives; una d'elles pot ser la tec- 
nologia, que obliga a utilitzar material de millor qualitat 
per fer instruments mes perfeccionatsl5. A les comarques 
gironines els cacadors del Paleolític Superior són els pri- 
mers en utilitzar el sílex per fabricar els seus instruments 
(35.000 anys). Abans, els Musterians del Paleolític Mig 
(80.000-35.000 anys) no el feien servir. La importació de 
materials de bona qualitat en el Paleolític Superior venia 
ja determinada per I'avancat estadi tecnologic de les ei- 
nes; per a conseguir-10s havien de sortir del límit geografic 
de les nostres comarques, o be buscar-10s en indrets que 
ara desconeixem. 

Sovint, el material per fabricar els instruments era la 
pedra, 1'0s i la fusta. Dissortadament la conservació dia- 
cronica d'aquests no ens permet coneixer la globalitat 
morfologica que existia. 

Un segon pas esta en fixar la tecnologia mitjancant 
I'analisi morfotecnic dels materials. Hem de tenir en 
compte d'interpretar de forma diferencial les dades mor- 
fologiques de les tecnologiques, ja que ambdúes no tenen 
el mateix significat. 

La tecnologia de fabricació es la manera que el subjec- 
te produeix I'objecte, es la forma d'obtenir els instru- 
ments. La morfologia representa els tipus d'instruments 
que I'home te per a realitzar alguna tasca. La morfologia 
depen de la utilització, la tecnologia de la fabricació. 

Es per aquesta raó que cal plantejar una serie d'inte- 
rrogants a tot el conjunt de tipologies que basen la seva 
estructura en els diferents tipus d'instruments existents 
en un jaciment (F. Bordes, etc.). Aquestes taxonomies, al 
no tenir en compte la distancia que hi ha entre tecnica i 
morfologia, en els seus analisis comparatius arribaran a 
confondre un determinat estadi evolutiu d'un període amb 
la funcionalitat dels llocs d'ocupació. 

Pensem que la quantificació tecnologica es senyalara 
un estadi evolutiu determinat al que ha arribat el grup pa- 
leolític, mentre que la morfologia senyalara I'activitat que 
esta abocada una comunitat. 

Pot constatar aquesta afirmació I'estudi de dos jaci- 
ments sincronics amb diferents funcionalitats. Tidran unes 
tecnologies semblants. Dos llocs de cacera de la mateixa 
epoca donaran restes lítiques dedicades a escorxar i tran- 
xar, en canvi, jaciments sincrbnics amb diferents funcio- 
nalitats (ex. un lloc de cacera i un campament-base) ens 
mostraran que I'analisi dels instruments que pertanyen al 
lloc de cacera estan especialitzats morfologicament a 
aquesta funció; per altre banda, la indústria del campa- 
ment-base esta diversificada per les múltiples activitats 
que es realitzen en aquest tipus de lloc (feines de produc- 
ció, distribució i consum). 

Si sotmetem a analisi els dos jaciments esmentats, 

14 ((El medio de trabajo no es una cosa, es un conjunto de cosas que 
el hombre interpone entre el y el objeto de su trabajo para encauzar su 
actividad.)) MARX, Elcapital. .., citat, pag. 188. 

15 J. CANAL i E. CAR BON ELL, Nova aportació per I'estudi del Paleoli- 
tic Inferior i Mi# en e l  NE de Catalunya, a Revista de Girona, 83, 1978, 
pag. 266. 



per una d'aquestes tipologies tradicionals, ens trobarem 
que la grifica acumulativa pot donar que són jaciments 
diacronics, quan en realitat el que passa es que tenen 
dues funcions. 

Ara be, si posem en relació les tecniques de talla i fa- 
bricació, veurem que tan un jaciment especialitzat com un 
que no ho sigui, es repeteix les tecnologies, i que els 
tipus nomes representen la funcionalitat. 

Un tercer pas es I'analisi funcional per a coneixer la 
utilització de I'instrumentl6 i, per tant, quin tipus de treball 
s'hi realitza. 

Establir una diferencia entre eines de treball de tipus 
domestic i de cacera ens permetera ja avancar de quina 
forma es duia a terme el procés de producció i repro- 
ducció. 

De tota manera es important no oblidar I'objecte de 
treball, ja que representa la finalitat fonamental de la pri- 
mera part de les relacions de producció. 

2.  Pel que fa al segon eixl7, les comunitats paleolíti- 
ques que tenen com a base economica funamental la ca- 
cera, la valoració que s'ha de fer de les restes faunístiques 
han d'anar dirigides a coneixer: 

a) Com es realitza la selecció de recursos en el medi 
sincronic. 

b) Tipus de sistema de cacera i la seva evolució. 
c )  Quin tipus de distribució i consum existeix del pro- 

ducte obtingut en la cacera. 
Per poder obtenir aquesta informació s'ha de realitzar 

un procés d'analisi consistent en: 
-Separar les restes paleontologiques de les paleoet- 

nologiques, realitzant a tal efecte I'estudi tafonomic i eco- 
nomic, com han arribat les retes al jaciment i els agents 
d'aportació. 

Per saber els tipus de relacions de producció, caldra 
diferenciar I'aportació humana de la natural o animal, es- 
sent aquest problema de facil solució, si el lloc d'ocupació 
es a I'aire lliure on sabem que tot animal que es localitza 
esta portat per I'home. La dificultat surgeix si el jaciment 
es en cova, ja que en aquest cas poden existir altres 
agents d'aportació. 

Es coneix una resta portada per I'home, moltes vega- 
des per les senyals de descarnació, per la posició de parts 
de I'esquelet, tipus de fractura o cremació, etc. 

Al saber el tipus d'animal escollit donarem resposta al 
primer punt que es la selecció de recursos, també ens in- 
dicara la independencia que te el grup respecte al medi. 

- L'analisi encaminat a saber I'edat, el sexe, els trau- 
matismes registrats en les restes ossees, al comparar-lo 
amb els remats actuals i experiments controlats ens per- 
meteran coneixer el tipus de cacera utilitzat (per persecu- 
ció, acorralament, trampes...). 

- Finalment, la disposició de les restes en el sol del ja- 
ciment, ens facilitara dades sobre la funció del lloc d'ocu- 
pació i la seva estructuració interna. 

Com són tres els factors que intervenen en la produc- 
ció i reproducció dels grups paleolítics (comunitat, medi 
de treball, objecte de treball-natura), i els tres es troben en 

16 ((La herramienta, el instrumento, no puede, en efecto, separarse de 
su empleo. La descripción tecnológica del instrumental no debe hacer olvi- 
dar que implica una division del trabajo, y que, además, esta organización 
del trabajo puede en clerta manera evolucionar de manera autónoma y 
reaccionar sobre el empleo, el rendimiento, el perfeccionamiento de ese 
instrumental.)) H. LEFEBVRE. E l  Marxismo, Buenos Aires, Ed. Universitaris 
de Buenos Aires, 1973, pag. 64. 

17 Estudi sobre valoració paleoeconomica de la fauna pel seu inter8s. 
cal citar els següents: 

J. ESTEVEZ, Analyse estructurales et analyse des restes de faune pro- 
vennant des gisements archeologiques, Dialektike, 1977, p8gs. 15-32. 

.J. ESTÉVEZ, Problematica de la valoración paleoeconomica y etnológica 
de 10s restos faunisticos, Ed. R.  Julia .... citat, pags. 7 1-78. 

una progressió evolutiva constant, nomes el seu estudi di- 
namic podra assegurar-nos un coneixement de tota la so- 
cietat. Un aspecte que no hem tractat en aquest treball ha 
esset I'espai que envolta el territori de I'ocupació humana. 
Caldria dir que la palinologia com estudi interrelacionatl* 
amb I'analisi paleoeconomic de les restes faunístiques, al 
situar-nos en I'ambient vegetal 017 es desenvolupa la co- 
munitat, ens permet un coneixement mes profund del mo- 
viment dialectic home-natura. 

REFLEXIO FINAL 

En el camí d'esbrinar les lleis que governaven els mo- 
dus de producció de la comunitat primitiva, s'haura de 
profunditzar en cada un dels punts que formen el cos teo- 
ric proposat i que nomes es troben de forma larvada en 
aquestes notes, ja que nomes s'abroden els aspectes mes 
trascendents i els eixos globals per un treball d'investiga- 
cio de la Prehistoria, en aquest cas del període paleolític. 
Un desenvolupament en profunditat de tots els aspectes 
no es podra dur a terme sense que la inmensa quantitat 
de problemes teorics no tinguin una plasmació en la prac- 
tica. La reconstrucció paleoeconomica, etnologica, am- 
biental, etc., s'haura de fer a la llum de la interacció 
de totes les disciplines implicades en aquest cos general 
d'investigació, verificant les proves materials sota I'acció 
d'una teoria crítica de la societat: el materialisme his- 
toric. 

RESUM: 

L'arqueoleg com a científic davant d'un jaciment pre- 
historic, a partir de la informació que les restes materials li 
poden donar, ha d'intervenir de forma dialectica tenint en 
compte una serie de fets reals i hipotetics que li donin un 
marc de treball des d'un primer moment. L'acció de I'ar- 
queoleg no ha de ser a'illada sinó col.lectiva abastant 
totes les disciplines auxiliars, armonitzant treball de 
camp i de laboratori. 

La reconstrucció del/s M.P. de la comunitat primitiva 
no es podra fer de cap mes manera que amb una analisi 
dialectica del conjunt de restes materials a la llum d'una 
teoria crítica. 

SUMMARY: 

The archaeologist is like a scientist when he is faced 
with a prehistoric site. From the information that can be 
obtained from the material remains he has to intervene in 
a dialectic way, taking into account a series of actual and 
hypothetical facts which provide a framework from the 
very first moment. The action of the archaeologist can- 
not be isolated but must be collective, including all the 
related disciplines, harmonizing field work with laboratory 
work. 

The reconstruction of the M.P.'s of a primitive com- 
munity can onle be done with a dialectal analysis of the 
total of the material remains in the light of a critica1 
theory. 

18 Per I'objectiu d'investigació que es marquen, cal citar el treball d'A. 
ESTEBAN. I. PARRA i R. YLL AGUIRRE, Elements i conceptes fonamentals 
en el treball palinologic, Barcelona, Quaderns científics Casp n.O 1, 1979, 
pags. 30-32. 


