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ABSTRACT ______________________________________________________________ __ 

In this study the fourth and fifth strata of cave 120 will be analysed corresponding to the occupation of the cave as a refuge 
by groups of hunters-gatherers during the archaic phase of the Middle Paleolithic. The most usual technical process of the 
lithic industry ofthese groups was the production of tools out of fragments of quartz, the scraper being the most representative 
morphotype. During these occupations Cepaea nemoralis was used for human consumption. 
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Fig. l. - Situació de la Cava 120. 
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ELJACIMENT 

La cova 120 es troba situada en el massís calcari de 
l' Alta Garrotxa, a uns 460 m sobre el nivell del mar (fig. 1). 
Es tractad'una cavitat de redu"ides dimensions, formada per 
un corredor i una sala interior (fig. 2) i amb l' entrada oberta 
enmig d'un petit cingle. L' excavació deis nivells paleolítics 
s'ha realitzat des de 1'any 1985 fins al 1989, amb 1'auto
rització i el suport del Servei d' Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya i formant part del programa d'investigacions 
del Museu Comarcal de la Garrotxa. 

Aquesta cova va ser utilitzada per 1'home de manera 
repetida durant 1'Holoce, com a lloc d'emmagatzematge 
durant el neolític antic, com a lloc sepulcral d' inhumacions 
col.lectives en el neolític final-calcolític (4270 ± 70 BP), 
com a diposit sepulcral de practiques de cremació durant el 
calcolític-bronze antic, com a lloc d' habitació puntual en el 
bronze mitja-final i per a estades de molt curta durada en el 
segle V i en la primera meitat del segle XIX (Agustí et al., 
1987 a). Aquest lloc va ser també ocupat per 1'home durant 
el paleolític mitja (Agustí et al., 1987 b). 

Tot el reompliment paleolític de la cova es troba en la 
sala interior de la cavitat, concretament en la zona central 
i est. Fins avui s'han pogut documentar quatre nivells 
arqueologics pleistocens, dos amb presencia de restes 
arqueologiques (IV i V), un caracteritzat principalment per 
les restes ossies d'herbívors i també de carnívors (VI) i un 
altre (VII) amb una certa potencia estratigrafic~ i una 
presencia molt puntual de restes antropiques. Finalment, 
per sota d' aquests nivells arqueologics apareix un nivell de 
llims que indica un moment d'activitat de la cavitat. En 
aquest artiele presentem els resultats obtinguts en l' estudi 
deIs nivells IV i V (fig. 2). 
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Fig. 2. - Cova 120. Secció CoDo 

EL PAISATGEDE LA VALL 
DURANT L'OCUPACIÓ DEL 
PALEOLÍTIC MITJA. 

Analisi poHínica (1) 

16 

D'entre les diverses mostres obtingudes, n'hem 
seleccionat 12 (10 de quatre quadres diferents i dues 
concrecions caldrries puntual s -5A i 7), les quals han estat 
objecte de tractaments físico-químics i han servit de test per 
a copsar les possibilitats pol.líniques d' aquests sediments. 
Totes les mostres han donat uns resultats molt pobres, tant 
a nivell qualitatiu com quantitatiu. La riquesa pol.línica 
oscil.la entre 9 i 84 grans / gram de sediment. Qualitativament 
el número de taxons també és baix, anant des d' 1 fins només 
9 taxons. El problema fonamental sembla haver estat la no 
conservació deIs gran s esporo-pol.línics a través deIs anys, 
tal i com ho demos tren l' alt percentatge de fragments de 
grans deteriorats que són impossibles de determinar 
(indeterminables: 91,6% - 28,5%) (taula 1). 

El taxon més representat entre els arbres és el pi, seguit 
per les cupressacies, l'avellaner i els Quercus sp. L'únic 
representant entre els arbusts és l' Medra (Ephedra sp.). Entre 
les herbacies dominen les poacies, les asteracies, tant del 
tipus liguliflores com tubuliflores, i les artemísies (Artemisia 
sp.), seguides puntualment per les amarantacies
quenopodiacies, els plantatges (Plantago sp.) i les apiacies 
(umbel.líferes). Les espores dominants pertanyen al tipus 
monoleta, si bé en una oc asió s'ha pogut determinar el 
genere Polypodium sp. 

La pobresa resultant dificulta el ca1cul estadístic per a 
poder-ne esbrinar l'estructura de la coberta vegetal de 
l'epoca, de manera que amb l'analisi pol.línica només 
podem obten ir informació relativa a l'existencia de 
determinats tipus de generes i famílies de plantes. Les 
mostres superiors (13-22 - nive11 IV i inici del V) denoten 
un paisatge on hi dominen els pins, les plantes herbacies i 

(1) Per Francesc Burjachs. 
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les falgueres. La darrera mostra parcialment fertil (23 -
nive11 V) té unes connotacions més termOfiles per la presencia 
de Quercus sp. Les mostres de concrecions indiquen una 
major humitat, per la presencia de l' ave11aner. 

Analisi antracologica (2) 

En l' estudi antracologic deIs nive11s IV i V de la cova 
120, s'han analitzat 87 carbons de fusta. Del nive11 IV es 
recuperaren 59 fragments; 11ur analisi porta a laidentificació 
de 8 taxons arboris i arbustius diferents: pi roig (Pinus 
sylvestris), alzina-garric (Quercus ilex-coccifera), ginebres 
(Juniperus sp.), aladerns (Phillyrea sp.), roures (Quercus 
sp. caducifolis), freixes (Fraxinus sp.), arbo~ (Arbutus 
unedo) i ave11aner (Corylus avellana). Elnive11 V, ambuna 
mostra més redui'da de carbons, 28 fragments, ha donat 3 
taxons vegetals: pi roig (Pinus sylvestris), ginebres 
(Juniperus sp.) i om (Ulmus sp.). Per a la interpretació 
paleoecologica de la mostra ens basarem sobretot en les 
associacions florístiques que apareixen i utilitzarem els 
percentatges de fragments a tÍtol orientatiu per a la 
representació grafica deIs resultats (fig. 3 i taula 11). 

El nive11 IV presenta, al costat d'un tipus de flora de 
caire fred amb pi roig i Juniperus, propia de c1imes 
continentals i secs, un conjunt d' especies d' ambit temperat 
(roures, boix, ave11aners, freixes) i també plantes de caracter 
més xerofil (alzines, aladerns). Recordem que tot i que els 
paisatges estepics amb pi roig foren els protagonistes de la 
glaciació würmiana, els taxons temperats s'estenien en els 
períodes més suaus. Dins el territori catala i del sud-est 
frances en tenim constancia a través de les analisis de 
jaciments com la Calmette i l'Hortus (Renault-Miskovsky, 
1972; Vernet, 1973), Canalettes (Bazile-Robert, 1982), 
l'abric Romaní (Meter, 1978), ... 

Tot i que el bosc deuria ocupar certa extensió, els espais 
oberts amb pi roig i herbacies tindrien un paper important 
en el paisatge de la Garrotxa. Malauradament, en les 

(2) Per Maria Teresa Ros. 



COV A 120 (Sales de Llierca, Garrotxa) 

Pin Cup Cor Que 

G 17 (13) + 
D 16 (15) + 
D17(15) + 

B 17 (16) 

B17(18) 

D 16 (19) + 
C17(19) 

G17(22) + 
D 16(23) + + + 
D 16 (26) 

Concr. 5A + + + + 

Concr. 7 + + 

Pol·1en Arbori 

(AP) 

L/egenda 

Pin = Pinus sp. (pi) 
Cor = Cory/us cf. avellana (avellaner) 
Que = Quercus sp. (alzinalsuro/garric/roures) 
Cup = Cupressaceae (ginebró, cádec, savina, ... ) 

Eph = Ephedra sp. (éfedra) 

Esp = Espores mono/etes de falguera 
Poi = Po/ypodium (poli poli -falguera-) 

Taula l. - Cova 120. Aniilisi paleopol·línica. 

NIVELLS 
IV 

TÁXONS 

Pinus sylvestris 26 

Juniperus sp. 11 

Quercus ilex-coccifera 1 

Phillyrea sp. 9 

Arbutus unedo 1 

Quercus sp. caducifoli 7 

Buxus sempervirens 

Corylus avellana 1 

Fraxinus sp. 3 

Ulmus sp. 

TOTALS (184) 59 

Taula Il. - Cova 120. Aniilisi antracologica. 

Eph Art AmlChe Poa As.t. As.1 Pla Api Esp PoI Inbles tax riq 

+ + + + 36,8 5 84 

+ + + 68,5 4 20 

+ + + + 57,8 5 31 

+ 89,2 1 28 

+ + 88,0 2 32 

+ + + + + + 61,5 7 24 

+ + + 91,6 3 15 

+ + 69,2 3 9 

+ + + + + + 50,0 9 33 

Esteril 

+ + + 38,8 8 41 

+ + + + + 28,5 7 12 

Arbust Poi· len herbaci Espores % núm. g/gr. 

(NAP) (NAP) falguera 

Artn = Artemisia (artemísies) Inbles = Grans indeterminables 
tax = Nombre de táxons comptats 
riq = Riquesa pol·línica (grans 

Am/Che - Amaranthacease/Chenopodiaceae (blets, etc.) 
Poa = Poaceae (gramínies silvestres) 
As.!. = Asteraceae, tipus tubu/iflores determinats/gram de sediment) 
AS.1. = Asteraceae, tipus ligu/iflores 
Pla = P/antago sp. (plantatges) 
Api = Apiaceae (=Umbelliferae) 

V VI 

26 77 

1 2 

1 

2 

2 

9 

1 4 

28 97 

IV V 
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'.,6~ 

111,6 
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Fig. 3. - Cava 120. Diagrames antracologics deis nivells IV i V. 

analisis antraco1ogiques, les herbacies no hi són gairebé 
mai representades,ja que el petit diametre de les seves tiges 
fa que un cop cremades tot just si deixen macrorestes. Entre 
els carbons de la cova, l' elevat percentatge de fragments de 
pi sembla assenyalar una utilització preferencial d' aquesta 
fusta, signe segurament d'una notoria presencia local. 
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Pel que fa al clima, el protagonisme del pi roig entre la 
flora paleolítica és indicatiu d'unes condicions més 
continental s i seques que les actuals de la zona, per bé que 
certes associacions temperades podrien gaudir d'un lloc en 
l' entorn vegetal. 

Pel nivell V, els carbons analitzats corresponen 
majoritanament a pi roig; l'acompanyen un fragment de 
Juniperus i un d'om. La pobresa de la mostra estudiada fa 
que sigui agosarat parlar d'una variació substancial de 
l' entorn vegetal respecte al nivell anterior; en certa manera, 
l'om, especie temperada propia com el freixe de les 
vegetacions de ribera, ve aquí a emblematitzar la presencia 
de taxons temperats en la zona. 

Estudi deIs rosegadors 

Per a l'estudi deIs rosegadors s'ha utilitzat el sediment 
de tres columnes d'lxl m (HI7, D16 i C18) i d'altres 
mostres puntual s preses en diversos llocs de la cova. Els 
nivells IV i V han resultat pobres en restes de rosegadors i 
per aquest motiu no hem pogut treballar amb una columna 
de mostres sinó amb l'agrupació per nivells de totes les 
mostres fertils. 

En l' associació de rosegadors destaca la presencia de 
Pliomys lenki, especie que havia estat trobada també en els 
nivells del paleolític mitja de la vei'na cova deIs Ermitons 
(Alcalde, 1982). S 'ha comparat aquesta especie, a partir de 
l'estudi morfometric de la MI inferior, amb poblacions 
procedents deIs Ermitons (Catalunya), Lexetxiki (Euska
di), la Fage (Fran~a), Vergranne (Fran~a), Aldene (Fran~a) 
i Lazaret (Fran~a). No s'hi han observat diferenciacions 
morfometriques i no ha estat possible establir, a partir de la 
morfometria de la MI inferior, una evolució cronologica 
d'aquesta especie. L'únic caracter que presenta una certa 
diferenciació cronologica, tot i el nombre desigual i molt 
redui't d' efectius de cada població, és la llargada total de la 
molar, que augmentaria alllarg del temps. Segons aquesta 
variable, la població de la cova 120 se situaria entre la de 
Lazaret d' una banda i les d' Ermitons i Lezetxiki de l' altra, 
i més propera a Lazaret que a les altres dues poblacions. Si 
es confirmés la validesa d'aquesta variable, es podria 
proposar a partir de l' estudi deIs rosegadors una cronologia 
arcaica per al paleolític mitja de la cova 120 (3) (figs. 4 i 5). 

En els dos nivells hi trobem nombroses especies que 
avui no estan presents a la zona i d'altres que actualment 
estan extingides. Microtus oeconomus té actualment el seu 
habitat a I'Europa central i oriental i la seva presencia ens 
indicaria un clima més continental i sec que l' actual de la 
zona. Marmota marmota viu actualment al Pirineu, on ha 

NiveU 1 2 

IV 

V 

o 50" 
L'~~ ____ L-__ J-__ -L __ ~' 

Fig. 4. - Cava 120. Pliomys lenki MI inferior. 

estatintrodui'da, i als Alps. Microtus nivalis es troba en zones 
del Pirineu properes a la vall del Llierca. Pliomys lenki 
s'extingí al final del paleolític mitja. 

En el nivell IV hi ha una bona representació de les 
especies que es troben associades preferentment a zones de 
bosc (Glis glis, Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus), 
encara que hi tenen també una presencia notable les que 
prefereixen els espais oberts (Micro tus arvalis-agrestis, 
Pitymys duodecimcostatus) i les zones pedregoses (Micro tus 

(3) Un estudi sobre la morfometria de la M 1 de Pliomys lenki s 'ha realitzat 
al'LS.T. de Dijon, merces a un ajutde curta estada a l'estrangerdonat 
per la CIRIT. 

6 11 11 N 

Fig. 5. - Diagrama de la repartici6dels rosegadars en els nivells ¡Vi V.l) Citellus sp., 2)M. marmota, 3) G. glis, 4) E. quercinus, 5) P.lenki, 6)M. arvalis
agrestis, 7) P. duodecimcostatus, 8) M. malei, 9) M. nivalis i 10) A. sylvaticus. 

10 



nivalis). En el nivell V es produeix un retrocés de les 
proporcions de les especies associades al bosc; Pliomys lenki, 
abundant en tots els nivells estudiats, pren majors 
proporcions en aquest nivell V en el qual hi trobem també 
Marmota marmota i Citellus sp. 

La composició de les associacions deIs nivells IV i V no 
presenta excessives diferencies, si no és una paulatina, 
encara que petita, disminució de les especies més propies 
d' espais oberts. EIs tres nivells es caracteritzen pero, per la 
presencia en proporcions semblants d'especies d'espais 
oberts i de boscos i per la coexistencia al costat d'especies 
de caracter (meridional s ), de components de característiques 
continentals. 

Malacologia continental (4) 

Durant l' excavació deIs nivells IV iV, s 'ha recol.lectat 
una notable quantitat de cloves de cargols fragmentades. 
Aquestes corresponen a 640 individus pertanyents a 10 
taxons diferents (taula I1I). Cal destacar que gran part 
d' aquests cargols (91 %) han estattrobats en el nivell V i que 
el91 % corresponen a 1'especie Cepaea nemoralis. 

Totes les especies malacologiques trobades poden ésser 
agrupades en l' ambit de bosc, bé en ambients més o menys 
humits i fresquívols (O. cellarius, B. subarcuata, H. limbata, 
E. strigella, H. obvoluta, Ch. squamatinum i C. nemoralis), 
bé associats als rocalls calcaris (H. lapicida andorrica i C. 
obscurum esseranum). 

La presencia d'un petit percentatge d'aquestes cloves a 
l' interior de la cavitat pot ser explicada per les preferencies 
ecologiques d'algunes de les especies, que cercant llocs 
humits i frescos, ocupen en ocasions les entrades de les 
coves, des d'on poden ser arrossegades a 1'interior amb 
certa facilitat. Altres especies que ocupen les escletxes i 
forats de les parets calcaries on es troben les cavitats, poden 
també ésser introduldes accidentalment a l' interior. Altimira 
(1970) i Escola i Bech (1986) citen actualment la presencia 
d' algunes de les especies a les quals ens referim en di verses 
cavitats. 

Hem de descartar que la presencia de la gran quantitat 
de cloves de C. nemoralis concentrats majorment en uns 
pocs metres quadrats als fons de la cova 120 es degui a un 
fenomen natural: ni l' entrada deIs cargols vius, ni el transport 
mecanic de les cloves des de 1'exterior, ni la presencia 

IV v 
O.cellarius ........................................... 4 .............. 13 

B. subarcuata ....................................... - ................ 1 

H. limbata ............................................ - ................ 2 

E. strigella ......................... ................... - .............. 10 

H. obvoluta .......................................... - ................ 1 

C. obscurum esseranum ....................... - ................ 1 

H. lapicida andorrica .......................... 6 .............. 14 

C. squamatinum ................................... - ................ 1 

C. nemoralis ........... ............................ 34 ............ 550 

Zonitidae .............................................. - ................ 3 

Taula Ill. - Cava 120. Analisi malacológica. 

d'aquests en la dieta d'algun animal hoste de la cavitat, la 
poden explicar. Pensem que fou durant els moments en els 
quals hi hagué presencia humana, quan els cargols foren 
introdults a la cova per 1'home. C. nemoralis és una especie 
que en 1'actualitat és consumida habitualment per l'home, 
bé que en alguns llocs poc apreciada. 

Conclusions paleoecologiques 

Cal remarcar la relativa homogeneltat deIs nivells IV i 
V pel que fa referencia a la seva interpretació paleoecologica; 
aquest fet ens suggereix que ambdós nivells arqueologics 
podrien correspondre a un període de temps relativament 
curto L'entorn de la cova 120 durant les ocupacions del 
paleolític mitja estaria constitult per espais oberts i per 
zones de bosc. Hi trobem combinats elements meridional s 
amb d'altres de continentals, la qual cosa ens fa pensar en 
un moment de refredament climatic en el qual s'haurien 
mantingut les especies animals i vegetals d' ambit temperat, 
més propies de la regió. 

L'OCUPACIÓ DURANT 
EL PALEOLÍTIC MITJÁ. 

S'han trobat en els nivells IV i V de la cova poques 
restes lítiques. La gran majoria de les restes ossies no 
presenten cap característica que ens permeti afirmar-ne una 
procedencia antropica. Tot i que s'han localitzat alguns 
carbons esparsos en els nivells arqueologics, no s'ha 
constatat la presencia de cap tipus d' estructura de combustió, 
ni tampoc s'observa cap estructuració evident de 1'espai 
interior de la cavitat. Totes aquestes consideracions ens 
permeten afirmar que els nivells IV i V de la cova 120 són 
el producte de moments molt puntuals d'ocupació de la 
cavitat. Les restes arqueologiques paleolítiques s 'han trobat 
únicament a la sala interior de la cova, mentre que el 
corredor d' entrada no ha presentat restes d' aquestes 
ocupacions. Aixo podria ser pel fet que el corredor hagués 
sofert un procés de buidatge natural del sediment, dipositant
se posteriorment el sediment holoce directament damunt la 
roca, amb la qual cosa haurien desaparegut els vestigis de 
1'ocupació d'aquesta part de la cova; de totes maneres, 
pero, cal considerar que la roca del terra del corredor es 
troba a més de 2 m per sobre la de la sala i també que els 
nivells paleolítics de la sala es troben en una cota inferior al 
terra del corredor, per la qual cosa és possible que mentre 
es sedimentés la sala no ho fes el corredor. 

La indústria lítica de la cova 120 no presenta diferencies 
notables entre els dos nivells deterrninats en eljaciment. El 
nombre total de restes és de 198, que es reparteixen de la 
següent manera: 140 en el nivell IV i 58 en el nivell V. La 
presencia d'un nombre poc elevat d' elements corrobora les 
tesis ja exposades sobre el caracter de les ocupacions que es 
duen a terme a la cova (estades puntuals). 

Aquest conjunt lític ha estat estudiat seguint el seu 
procés de transformació ilo modificació (cadena operativa), 
per tal d' aconseguir dues finalitats; una seria la interpretació 
d'aquells processos de treball que han configurat aquests 
elements lítics i l' altra, situar cronologicament aquests 
processos. Mitjan<;ant la diversificació deIs processos 
operatius es determina l' especialització o diversificació de 

(4) Per Jordi Nebot. 
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Fig. 6. - Cova 120. Indústria lítica nivell IV. 1) Bifacial sobre quars. 2) Nucli poliedric sobre quars. 3 )A1 sobre lamina de sílex. 4) Percussor sobre rierenc. 
5) Nucli levallois sobre sílex. 6) Lamina levallois de corneana. 7) Bifacial sobre quars. 8) A sobre, lamina de corneana. 9) Al sobre esclat de quarsita. 
10) Bifacial sobre quars (Dibuix Jordi Tura). 
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Fig. 7. - Cova 120. Indústria lítica nivell IV (1-8) i V (9-16). 1) ~1 sobre esclat de corneana. 2) R21 sobrefragment de quars. 3) D23 sobre esclat levallois 
de quarsita. 4) Unifacial sobre quars. 5) R21 sobre fragment de quars. 6) Fragment de corneana. 7) D21 sobre fragment de quars. 8) D2I sobre fragment 
de lidita. 9) Chopper sobre quarsita. JO) Nucli de talla centrípeta sobre quars. 11) F21 sobre sílex. 12) Bifacial sobre quars. 13) Fragment de corneana. 
14) Lamina en cresta sobre sílex. 15) R21 sobre quars. 16) R22 sobre quars (Dibuix Jordi Tura). 
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Fig. 10. - Cava 120. Nivells Ni V. Distribució de les peces nuclears. 
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Nlven IV Nlven V 

¡;Z2J NI.III V _ Eselal. EZ2I Lamines EHE fragmenlo ~ Eoquerdloso. 

Fig. 11. - Cava 120. Nivells IV i V. Distribució deis productes de talla. 

Fig. 8. - Cava 120. Distribució de les materies primeres de la indústria 1007. 

lítica deis nivells N i V. 

Producte!. <le tolla 
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Fig. 9. - Cova 120. Indústria lítica segons I'estadi de transformació. 
Nivells IV i V. 
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Fig. 12. - Cava 120. Nivell IV i V. Marfatipus. 
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Fig. 13. - Cova 120. Nivells IV i V. Distribució segans el tipus de retoco 
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Fig. 15. - Cova 120. Nivells N i V. Índex de longitud. 

NIVELLIV-V NR NMI 

Capra pyrenaica ................................ 81 ................ 7 

Oryctolagus cuniculus ..................... 186 ................ 8 

Cervus elaphus ..................................... 7 ................. . 

Bos-Bison ............................................. 2 ................ 1 

Ursus spelaea ....................................... 1 ............ : ... 1 

Canis lupus ........................................ 14 ................ 1 

Carnívors .............................................. 3 ................ 1 

Taula IV. - Cova 120. Grans mamifers. 

MATERIES PRIMERES IV V 

Quars ............................. 80 (57,1 %) ..... 30 (50,7 %) 

Sílex .............................. 21 (15,0 %) ..... 16 (27,6 %) 

Quarsita ........................... 5 (3,6 %) ....... 2 (3,4 %) 

Lidita .............................. .4 (2,8 %) ....... 1 (1,7 %) 

Comiana .......................... 9 (6,4 %) ....... 3 (5,2 %) 

Caldrria ......................... 12 (8,6 %) ....... 6 (10,3 %) 

Esquist ............................. 1 (0,7 %) ........ 0 

Cristall de roca ................ 3 (2,1 %) ........ ° 
Indeterminada .................. 5 (3,6 %) ........ ° 
TOTAL ......................... 140 ...... 58 

Taula V. - Cova 120. Materies primeres. 

ÚTIL S NUCLEARS IV V 

Nuclis ............................ 5 poliedrics ...... 1 poliedric 

1 levallois 

(42,8%) ........ (20,0%) 

Unifacials ...................... 6 (42,8 %) ...... 1 (20,0 %) 

Bifacials ...................... 2 (14,3 %) ...... 1 (20,0 %) 

Codols tallats ................. ° ...... 2 (40,0 %) 

TOTAL. ........................ 14 ...... 5 

Taula VI. - Cova 120. Útils nuclears . 

MORFOTIPUS IV V 

Rascadores .................... 10 (45,4 %) ...... .4 (40,0 %) 

Raspadors ........................ 2 (9,0 %) ....... 3 (30,0 %) 

Osques ............................. 5 (22,7 %) ....... 0 

Foliacis ............................ 0 ....... 1 (10,0 %) 

Abruptes .......................... ° ....... 2 (20,0 %) 

Retocs ai1lats ................... 5 (22,7 %) ....... ° 
TOTAL .......................... 22 ..... 10 

Taula VII. - Cova 120. Morfotipus. 

PRODUCTES DE TALLA IV V 

Esclats ........................... 19 (18,4 %) ..... 13 (30,2 %) 

Esquerdissos .................... 9 (8,7 %) ....... 2 (4,6 %) 

Fragments ...................... 69 (66,9 %) ..... 27 (62,8 %) 

Utmines-Iaminetes .......... 6 (5,8 %) ....... 1 (2,3 %) 

TOTAL ........................ 103 . ... .43 

Taula VIII. - Cova 120. Productes de talla. 

ESTADIS CADENA OPERATIVA IV V 

Objectes nuclears .......... 14 (10,0 %) ....... 5 (8,6 %) 

Productes de talla ........ 103 (73,5 %) ..... 43 (74,1 %) 

Peces retocades ............. 22 (15,7 %) ..... 10 (17,2 %) 

Percussors ........................ 1 (0,7 %) ....... ° 
TOTAL ........................ 140 ..... 58 

Taula IX. - Cova 120. Cadena operativa. 

TIPUS DE RETOC IV V 

Simple ........................... 18 (81,8 %) ....... 7 (70,0 %) 

Abrupte ........................... .4 (18,1 %) ....... 2 (20,0 %) 

Pla .................................... O ....... 1 (10,0 %) 

TOTAL .......................... 22 ..... 10 

Taula X. - Cova 120. Tipus de retoco 

15 



TIPUS DE TALÓ IV V 

Diedre .............................. 6 (30,0 %) ....... 1 (7,7 %) 

Llis ................................ 12 (60,0 %) ..... 12 (82,3 %) 

Cortical ............................ 1 (5,0 %) ....... O 

Facetat ............................. 1 (5,0 %) ....... O 

TOTAL .......................... 20 ..... 13 

Taula Xl. - Cava 120. Tipus de taló. 

ÍNDEX DE LONGITUD IV V 

0-1 ............................... 23 (19,0 %) ..... 14 (25,4 %) 

1- 2 ............................... 89 (73,5 %) ..... 37 (67,3 %) 

+2 ................................... 9 (7,4 %) ...... .4 (7,3 %) 

TOTAL ........................ 121 ..... 55 

ÍNDEX DE CARENATGE IV V 

0-3 ............................... 93 (77,5 %) .... .44 (83,0 %) 

3 - 6 ............................... 19 (15,8 %) ....... 9 (17,0 %) 

6 - 9 ................................. 7 (5,8 %) ....... 0 

+9 ................................... 1 (0,8%) ....... 0 

TOTAL. ....................... 120 ..... 53 

Taula XII. - Cava 120. Índex de longitud i índex de carenatge. 

funcions O tasques, alhora que les característiques 
tecnomorfologiques ens permeten, per analogia, determi
nar el període en que tingueren lloc les parades a la cova. 
Ara bé, ni amb tots els elements arqueologics lliurats per 
l' excavació podrem determinar la seva finalitat. 

La indústria lítica de la cova 120 presenta les següents 
característiques (figs. 8-16 i taules V-XII): 

a - Pel que fa a la materia primera emprada en la 
fabricació deIs estris lítics hi ha un predomini clar del quars. 
La presencia d' aquest agregat mineral és proporcionalment 
menys important quan més antic és el nivell, mentre que 
amb el sílex passa el contrario Encara que el qUarS i el sílex 
constitueixin gairebé la totalitat del registre lític hi ha un 
petit percentatge de roques, basicament d' origen 
metamorfic, que presenta una certa variabilitat. 

Tots els materials emprats en la talla deIs instruments 
lítics procedeixen de la zona on es troba la cova. 

b - Quant als elements que configuren els processos de 
talla, presenten un considerable percentatge d'útils nuclears 
o bases negatives de primera generació -segons la 
terrninologia del sistema logic analític (Mora, 1988)- que 
oscil.la al voltant del 10% segons els nivells; un predomini 
deIs productes de talla (bases positives, bases positives 
fracturades i bases positives de segona generació) que 
volten el 70% i una notable presencia d' objectes retocats o 
bases negatives de segona generació que oscil.la entre el15 
i el 17% segons els nivells. 

La practica absencia de percussors i restes de talla 
indicaria que els processos de talla no es realitzarien dins la 
cova. L' alt percentatge de peces retocades, així com l' estat 
d'esgotament deIs nuclis recuperats, podria indicar un 
aprofitament intensiu de la materia primera aportada al 
jaciment. 
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c - Entre els útil s nuclears o bases negatives de primera 
generació hi ha un equilibri entre nuclis, bifacials i unifacials. 
El tipus de nucli més habitual és el poliedric, encara que 
també n'hi ha de levallois. 

d - Entre els productes de talla hi ha un predomini clar 
deIs fragments (voregen el 70% en tots els nivells). També 
cal dir que trobem talla levallois, encara que en percentatges 
insignificants. 

La presencia d'algunes lamines cal relacionar-la més 
amb la morfometria deIs bloc s tallats que no pas amb una 
tecnica d'explotació preconcebuda (tecnica laminar). 

e - Quant a les bases negatives de segona generació, és 
perfectament pales el predomini del morfotipus rascadora 
(R), que arriba al 40% deIs elements retocats en tots els 
nivells. 

La majoria deIs morfotipus documentats pertanyen a 
1'0rdre deIs simples, (Laplace, 1974). Cal citar la presencia 
d'algunes peces amb retocs ai:llats, classificades com a 
fragments o eSclats «retocats» . 

f - En tots els nivells el retoc simple (Laplace, 1974) 
domina de manera gairebé absoluta entre les peces reto
cades. 

g - Hi ha un predomini deIs talons llisos. El taló facetat 
esta molt poc representat, tal com correspon a una indústria 
on la talla centrípeta i levallois estan poc representades. 

h - Les peces corticals estan molt poc representades 
(sempre entre ellO i el 20% ), la qual cosa indicaria que els 
blocs de materia primera foren, com a mínim, parcialment 
desvastats, si no totalment, fora de la cova. 

i - Pel que fa referencia a les característiques metriques 
d'aquest conjunt lític podem dir que ens trobem davant 
d'una indústria curta i plana a partir deIs d1culs deIs índexs 
de longitud i carenatge (Laplace, 1974). 

De tots aquests elements es dedueix que el procés tecnic 
més habitual a la cova 120 és la fabricació d'instruments 
sobre fragments de quars (en alguns casos sobre esclats). 
Aquestes bases positives i/o bases positives fracturades 
poden retocar-se amb retoc simple a una de les revores 
laterals, donant lloc als morfotipus coneguts com a rascadora 
o poden, més habitualment, romandre com a fragments 
sense retocar. 

L'obtenció d'aquests suports es realitza sobre blocs de 
materia primera extrets de l' entorn immediat de la cova, es 
desbasten al' exterior i s' exploten canviant contínuament el 
pla de percussió, donant lloc als nuclis poliedrics i fent deIs 
talons llisos els representants d' aquest tipus de talla. Aquests 
nuclis són explotats al maxim, per la qual cosa podríem 
parlar d' un aprofitament intensiu d' aquella materia primera 
transportada al jaciment. A partir de la poca quantitat 
d'instruments lítics recuperats i de la homogeneltat del seu 
conjunt, creiem que les tasques fetes a la cova eren escasses 
i poc diversificades i especialitzades, encara que caldria 
contrastar-ho amb l' analisi traceologica d' aquests 
instruments. Aquesta suposició refor~arialahipotesi general 
de la utilització de la cova com a indret de refugi on s'hi 
realitzaven estades de molt curta durada. 

Entre el material arqueologic procedent deIs nivells IV 
i V s'hi troba un cert nombre de restes ossies. No' hi ha 
variacions entre la composició de l' associació faunística 
d'ambdós nivells, donant-se una total predominan~a de la 
cabra salvatge i trobant-se les altres especies, a l'excepció 
del conill, molt puntualment representades (taula IV). 

Així com existeixenjaciments en els quals l' aportament 
antropic de la practica totalitat de les restes de fauna és 
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Fig. 16. - Cova 120. Nivells IV iV. Índex de carenatge. 

incontestable, en les coves amb una seqüencia arqueologica 
paleolítica no es dóna una utilització com a habitat 
exclusivament huma sinó que hi ha una alternan~a de 
l'home i els animal s en l' ocupació de les cavitats. Per al cas 
d'un jaciment arqueologic de les característiques del que 
ens ocupa, amb unes instal.lacions humanes extremadament 
puntuals, cal partir de la hipotesi que bona part de les restes 
ossies són conseqüencia d'un aportament natural i intentar 
establir amb precisió quina ha estat la contribució de 
l'home en el diposit faunístic. 

La fauna dels nivells IV i V de la cova 120 presenta una 
serie de característiques que descarten una aportació 
antropica, en termes generals. Efectivament, diversos 
elements denoten la manca d'aplicació d'un metode de 
carnisseria : 

a - L' existencia d' un percentatge d' ossos sencers massa 
elevat (4,4% pel nivell IV i 5,5% pel nivell V) per tractar
se d'un diposit antropic. Ultra que un bon nombre són ossos 
llargs i que molts deIs fragmentats (a causa de la bretxificació 
del sediment) es poden remuntar, la qual cosa faria augmentar 
el nombre de sencers. 

b - La quasi absencia d' os sos cremats. N o n' hi ha cap en 
el nivell V i en el IV només un 1,3%. 

c - L'absencia de marques d'estris lítics. 
d - La homogenei'tat de conservació entre porcions dis

tals (30%), proximals (26%), medials (17%) i fragments 
indeterminables (26%). 

D'altra banda, pero, l'absencia també de marques de 
carnívor(només hiha 2 ossos en el nivell V amb mossegades 
de tempteig, possiblement de canid) allunyen la possibilitat 
d'una utilització generalitzada com a cau de carnívors. 
Aquests animals en tot cas podrien haver emprat la cova 
com a refugi puntual, quedant dipositats per aquests motiu 
en el jaciment uns pocs ossos d' alguns predadors morts i de 
les seves preses. 

Pel que fa a la cabra i el conill, els dos animals ben 
representats a la cova, s'hi troben presents restes de les 
diferents parts del cos, la qual cosa ens permet afirmar que 
bona part d'aquests animal s haurien arribat sencers a la 
cova. Podem pensar que, sobretot les cabres, entrarien a la 
cova i algunes hi moririen de manera natural; la fracturació 
existent en els ossos s'hauria produi't posteriorment per la 
dessecació i perdua de col·lagen i per la bretxificació del 
sediment. De fet, a nivell de morfologia de fractures hi ha 
un predomini de les irregulars i les longitudinals, habituals 
en els processos de dessecació de l' os. 

El conill hauria pogut ésser portat al jaciment com a 
presa de carnívors o també de grans aus rapinyaires. Sobre 

els ossos deIs lagomorfs no hi hem apreciat cap senyal que 
denotés una acció antropica; de totes maneres, pero, traces 
d'esquarterament o d'utilització culinaria són difícils de 
trobar en aquestes especies de mida petita (Faro, 1980). La 
cabra i el cervol poden haver estat ca~ats per l'home i poden 
també haver estat presa de carnívors. El gran bovid només 
pot ser presa de carnívors de certes dimensions o de l'home; 
les poques restes que tenim fan difícil determinar la seva 
tafonomia, ja que podria també haver estat aportat 
parcialment a la cova per algun carronyer. La tafonomia 
d'una única resta d'ós és de difícil precisió. 

Tanmateix no eliminem la possibilitat que una part de la 
fauna, sen se que puguem determinar quina, sigui d' origen 
antropic, pero en el seu conjunt podem afirmar que la fauna 
deIs nivells IV i V no es relaciona amb la presencia de 
l'home. 

El conjunt faunístic no ens testimonia un interes espe
cial per al' aprofitament o explotació de deterrninats animals. 
La cabra salvatge hauria tingut sempre un habitat favorable 
entre els escarpats rocosos de l' Alta Garrotxa, tal i com ens 
testimonia la seva presencia majoritaria en qualsevol 
espectre faunístic, antropic o no, obtingut en els jaciments 
de la zona. Podríem plantejar la hipotesi que grups de 
ca~adors es desplaces sin al massís en determinats moments 
per a una cacera especialitzada de cabres. Ens manquen 
pero, evidencies arqueologiques d' aquest aprofitament de 
la cabra, i pel contrari en els nivells IV i V no s' observa cap 
indici que ens permeti afirmar l' aportació antropica 
d'aquests animals a la cova i menys encara una activitat 
especialitzada. La tafonomia de les altres especies animal s 
tampoc denota una aportació humana. D'altra banda, cap 
de les materies emprades en la fabricació d'eines lítiques 
durant el paleolític mitja a Catalunya es troba present de 
manera especial a l' Alta Garrotxa i el grup que ocupa la 
cova 120 té un utillatge fet sobre suports procedents de la 
mateixa zona. Per tot aixo, una hipotesi per a explicar la 
presencia de l'home paleolític a la cova 120 que faci 
referencia a anades ocasional s o temporals al massís de 
l' Alta Garrotxa per aprovisionar-se de determinats recur
sos, ja fossin alimentaris o de materies primeres, pensem 
que ha d'ésser desestimada. 

La cova no presenta un empla~ament estrategic en 
alguna potencial via de pas ni ofereix unes especials 
condicions per al control de moviments deIs animals,ja que 
es troba en una petita vall subsidiaria de la del Llierca i amb 
poques possibilitats de visibilitat general. L'entrada de la 
cova és poc visible i aquesta condició va determinar la seva 
funcionalitat al' Holoce, com amagatzem o per a sepultures, 
ambdues utilitzacions beneficiant-se d'aquesta amagada 
localització. Si bé només hem trobat restes de l' ocupació 
paleolítica en la sala interior de la cova, existeix la possibilitat 
que el corredor hagués estat també ocupat i que les restes 
arqueologiques no s'hi hagin conservat; de totes maneres 
pero, el corredor té una superfície redulda (un s 25 m2) i la 
possibilitat de la seva ocupació, d'altra banda impossible 
de confirmar, no hauria d' alterar les nostres conclusions ja 
que hauríem treballat sobre la major part de la superfície 
total del jaciment. 

La vall del Llierca pot constituir una via facil d'accés, 
en la part nord-oriental de Catalunya, des de les terres 
baixes cap a les zones pirenenques d' alta i mitj ana muntanya. 
Les ocupacions paleolítiques de la cova 120 podrien venir 
determinades per aquesta característica geografica. Hauria 
estat ocupada en rares ocasions i durant un breu espai de 

17 



temps, per grups que des de zones baixes es despla~arien 
cap a zones més muntanyoses o viceversa. 

L'abund~mcia i concentració de cloves de Cepaea 
nemoralis (N =584), tot i que no han estat trobades associades 
a estructures culinaries, d' altra banda inexistents a la cova 
120, ens permet suposar la intervenció humana en 
l' aportament d' aquests cargols a la cova. Aquest diposit 
seria el producte d'una escollida molt selectiva amb la 
finalitat del seu aprofitament alimentario 

El grup paleolític que ocupa la cova 120 deuria obtenir 
habitualment el seu aportament alimentari basic amb la 
cacera de macromamífers. Durant el seu breu pas per la vall 
del Llierca pero, deurien aplicar una estrategia de 
subsistencia adaptada al poc temps que hi passarien i a una 
motivació de l' estada que no era la cacera. Així, la recollida 
de cargols, i potser també la recol.lecció d'altres recursos 
animals i vegetals, precisaria d' una menor inversió d' energia 
i de temps que l' organització de caceres, i presentaria arnés 
l' avantatge que s 'hi podria dedicar qualsevol deIs 
components del grupo Els cargols constituirien un recurs de 
consum immediat. 

Encara que l' elevat nombre de closques no representi un 
volum important de biomassa, cal considerar que s'ha 
determinat l'ocupació de la cova 120 com molt puntual. 
Cepaea nemoralis és un mol.lusc comestible que hivema, 
per la qual cosa primavera-estiu-tardor és l' epoca en que és 
millor i més facil agafar-los,ja que és el període en el qual 
es troben en activitat. Per aquest motiu, podríem proposar 
la hipotesi que l' ocupació per I'home de la cavitat no se 
situaria a l'hivem. 

Aquests grups haurien fet estada uns pocs die s a la cova 
i a la seva parten~a hi haurien deixat les poques restes 
lítiques que haurien utilitzat i les restes deIs pocs apats que 
hi haurien fet. Hi hem trobat algunes poques restes lítiques 
fetes sobre suports procedents de fora del massís, la qual 
cosa podria indicar-nos que aquests grups transportarien 
amb ells eines diverses apropiades per a les activitats que 
motivaven el seu despla~ament, aquestes, pero, no haurien 
estat abandonades a la cova sinó que se les haurien emportat, 
deixant soIs les eines fabricades al' indret i que no tinguessin 
per als homes de la 120 un posterior interes, i les que, 

% 
JACIMENT 

quars 

120V 50,8 

120 IV 57,1 

AVELLANERS 77,0 

DIABLECOIX 91 

ARBREDAH43 58,0 

PUlG ESCLATS 77,6 

MOLLETI 64,5 

ERMITONS 19,8 

COVAMIG 55,0 

CANGARRIGA 44,0 

portades de fora, haguessin quedat inutilitzades. Aixo 
explicaria la presencia de nuclis exhaurits i la quasi absencia 
de peces corticals. 

EIs nivells paleolítics de la cova 120 serien dones, el 
producte d'unes poques ocupacions humanes de transeünts, 
propiciades, potser, per l' empla~ament ocult de la seva entra
da. 

CRONOLOGIA DELS NIVELLS IV I V 

No ha estat possible realitzar datacions absolutes deIs 
nivells del paleolític mitja de la cova 120. Únicament s'ha 
pogut datar una capa de carbonat que reposava directament 
sobre el nivell IV que, amb un resultat de 57.900 + 6.800-
6.500 BP, significa la data abans de la qual se situen els 
nivells paleolítics de la cova. D'altra banda, l'atribució 
crono-cultural a partir de la comparació amb d'altres 
jaciments amb material s semblants, és també dificultosa a 
causa de les cronologies poc precises de tots aquests altres 
jaciments. 

Amb la intenció d' intentar una aproximació cronologica, 
hem comparat la indústria lítica de la cova 120 amb la 
d'altres jaciments propers geograficament i cronologica. 
Ens hem centrat en la zona nord de Catalunya i hem 
prescindit de la comparació amb els diposits que tenen el 
sílex com a materia primera dominant, generalment ubicats 
fora de l'area nord-oriental de Catalunya. Segons l'opinió 
d'alguns autors (Mora, 1988) el paleolític mitja catala és 
homogeni quant a la seva cadena operativa, creiem pero 
que la utilització del quars suposa uns canvis qualitatius 
importants, encara que els processos de treball no variln. 

Una analisi comparativa entre cova 120, Avellaners 
(Mora, 1982), Diable Coix (Mora, 1982), Arbreda H43 
(Mora, 1982), Puig d'Esc1ats (Carbonell et al., 1978), 
Mollet I (Maroto et al., 1987), Ermitons (Maroto, 1986), 
cova del Mig (Blaize, 1987) i Can Garriga (Canal & 
Carbonell, 1989) (taula XIII), ens ha portat a les següents 
conclusions : 

a - La materia primera dominant en tota l'area nord
oriental de Catalunya és el quars, amb percentatges superiors 

% productes % p. t. % 

de talla retocats rascadores 

72,8 20,3 41,6 

71,4 17,1 50,0 

- 28,8 30,0 

- 22,1 41,0 

- 50,0 30,0 

- 45,2 -

- - 53,3 

- 40,0 55,2 

77,3 9,2 21,0 

100,0 0,0 0,0 

Taula XIII. - Camparació de la indústria lítica de la cava 120 amb la d'altres jaciments del NE de Catalunya. 
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al 500/0, a excepció de la cova deIs Ermitons on predominen 
altres roques com la corniana. 

b - El nombre de productes de talla retocats és redui:t a 
tots els jaciments, excepte a l' Arbreda, Puig deIs Esclats i 
Ermitons. 

c - El morfotipus dominant en tots els jaciments és la 
rascadora, a excepció de l' Arbreda i la cova del Mig. 

d - El retoc dominant és sempre el simple, a excepció de 
Mollet I i Ermitons, on ho és el sobreaixecat. 

e - L'índex levallois, a excepció del Puig d'Esclats, és 
sempre testimonial. 

f - Els productes de talla són curts i plans, a excepció de 
Mollet 1, on són espessos i expliquen el predomini del retoc 
sobreaixecat. 

A partir d' aquestes dades, podem veure com el jaciment 
que més s'allunya de la resta és la cova deIs Ermitons i 
després, també podem distingirun grup format per l' Arbreda 
H43, Puig d'Esclats i altra vegada Ermitons, que presenten 
elevats percentatges d'objectes retocats. Finalment tenim 
un altre grup format per Ermitons, cova del Mig i Arbreda 
on el percentatge del morfotipus rascadora baixa 
notablement. 

A excepció deIs Ermitons, que és eljaciment que majors 
diferencies presenta, les variacions deIs altres jaciments 
poden ser per raó de causes funcionals de l' assentament. 
També hem de recordar que la cova del Mig ha estat 
relacionada cronologicament amb els Ermitons (Blaize, 
1987). 

Hi ha una notable mancan~a de datacions absolutes per 
al paleolític mitja de la part nord-oriental de Catalunya, per 
la qual cosa les restes arqueologiques, i de manera especial 
la indústria lítica, són els únics elements que permeten 
apropar-nos a la datació d'aquests jaciments. Només es 
disposa d'una datació de C14 per a la cova deIs Ermitons, 
que dona un resultat de 36.430 ± 1.800, una altra de U-Th 
per ala cova 120que amb un resultat de 57.900± 6.900 és, 
pero, una data «ante quem» deIs nivells del paleolític mitja, 
per a l' Arbreda dues realitzades amb el metode de 1'ESR, 
amb un més/menys molt elevat, que dona uns resultats de 
83.000 +10.700 -8.700 i 85.100 +38.200 -26.700 
(Yokoyama et al., 1987) i tres més realitzades pel metode 
del carboni 14 accelerat que han donat uns resultats de 
39.400 ± 1.400 BP, 34.100 ± 750 BP i 41.400 ± 1.600 BP 
(Soler & Maroto, 1990) i una darrera de Can Garriga (U
Th) que dona un resultat de 103.500 ± 3.200 (Canal & 
Carbonell, 1989). 

L'estudi de la indústria ens situa en un paleolític mitja 
arcaic, sobretot aMolletI, cova 120i els jaciments selvatans. 
Un element podria envellir més la datació de la cova Mollet 
1; ens referim a la presencia de C. lupus lunellensis, U. 
praearctos i C. spelaea intermedia, que ha fet recular la 
datació de la seva indústria, en principi considerada del 
paleolític mitja, fins al paleolític inferior (Mir & Salas, 
1976). D'altra banda la datació absoluta de Can Garriga 
situa aquest jaciment en un paleolític inferior final (Canal 
& Carbonell, 1989). 

Les analisis paleoecologiques ens indiquen que els 
nivells delacova 120, amb indústries atribuibles al paleolític 
mitja amb una cronologia arcaica, es dipositaren en un 
moment fred. Per la cronologia del paleolític mitja, situaríem 
aquests nivells en un episodi fred de l'estadi isotopic 5. 
Podem coneixer la importancia d'aquest estadi a la regió 
pels estudis del diposit del Pla de l'Estany (la Garrotxa) 
(Burjachs, 1990). 

La datació per UraniITori (5) 

Com a continuació de la serie de dades obtingudes amb 
C-14 pels nivells holocens d' aquesta cova, es va emprar el 
metode de U/Th per a la datació deIs nivells inferiors. 

El metode de datació per U/Th és un deIs possibles 
metodes basats en el desequilibri de la serie natural de l'U-
238. L'urani-238 es desintegra donant U-234, i aquest, al 
seu torn, es desintegra per donar Th-230, i així suc
cessivament fins a arribar al Pb-21O que és un element 
estable no radioactiu. El metode de datació per U-Th es 
fonamenta en la gran diferencia de solubilitat en aigua 
d'ambdós elements; així, les aigues naturals porten Urani 
dissolt pero gens de Tori. Quan es forma un carbonat per 
precipitació en el si d 'una aigua natural, aquest conté urani, 
que ha coprecipitat amb el carbonat, pero no tori, ja que 
l' aigua no en tenia. En aquest moment es posa a zero el 
cronometre, i comen~a a generar-se tori segons la llei de 
desintegració radioactiva. Quan més tori trobem a la mostra, 
més temps deu haver passat perque aquest s 'hagi acumulat 
com a conseqüencia de la desintegració constant de 1'U-
234. El metode es fara servir per mesurar les relacions Th-
230/U-234 i U-234/U-238 a la mostra, que en el moment 
inicial haurien d' ésser zero, i aquesta mesura proporcionara 
la data segons la següent equació (Ivanovich & Harmon, 
1982; Ku, 1976): 

230ThP34U = (238UJ234U) [1 - exp (- Ao t)] 
+ [1 - (238UJ234U)] [AJ(Ao-A4)] [1 - exp (A4-Ao)t] 

on: -Aj A4 són les constants de desintegració de 1'U-234 
i del T-230; 238U, 234U i 230Th són les activitats d'aquests 
elements i t és el temps transcorregut. 

La hipotesi que inicialment la mostra no té gens de tori 
és certa depenent del seu procés de formació, així molts 
carbonats incorporen argiles o d'altres materials detrítics 
en el moment de la precipitació, amb la qual cosa hi ha una 
certa quantitat desconeguda de tori inicial. Per aquestes 
mostres s'ha desenvolupat un procediment que permet, a 
partir de fraccions de la mateixa mostra amb diferents graus 
de contaminació de tori inicial, extrapolar, mitjan~ant la 
construcció d'una isocrona, quines serien les relacions Th-
230/U-234 i U-234/U-238 a contaminació zero (Bischoff 
& Fitzpatrick, 1990; Luo & Ku, 1990; Schwarcz & Lathan, 
1989). 

A la cova 120 es van prendre diverses mostres, que han 
estat analitzades a 1'U.S. Geological Survey (California, 
USA), d' entre les quals únicament es va comportar com un 

(5) Per José Francisco García i James L. Bischoff. 

MOSTRA U-238rrh-232 U-234rrh-232 Th-230rrh-232 

89-18b 2.019 1.615 1.310 

89-92 4.540 4.670 3.059 

89-91 5.424 5.499 3.753 

89-18 7.338 7.853 4.430 

89-15 13.000 14.606 6.960 

Taula XN. -Relacions d' activitats corresponents a les diferents fraccions 
analitzades de la mostra de la capa sobre el nivell N. 
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Fig. 17. - Isocrona corresponent a la mostra analitzada per urani-tori de la capa sobre el nivel! N. Edat 57.9 + 6.8/- 6.5 kil. 

sistema tancat al bescanvi d'urani i tori després de la 
precipitació la corresponent a una capa de carbonat que 
reposava sobre el nivell arqueologic IV. 

Les analisis fetes van mostrar, a través del seu contingut 
en Th-232, la presencia d'una contaminació detrítica inicial 
per la qual cosa va ésser necessaria la construcció d'una 
isocrona. EIs resultats obtinguts per les diferents fraccions 
analitzades de la mateixa mostra es recullen a la taula XIV. 

La isocrona corresponent per aquests valors es mostra en la 
figura 17. 

En la isocrona es pot veure que, si bé es tractava d'una 
mostra amb contaminació detrítica inicial, aquesta havia 
estat uniforme i, a més, la mostra s 'havia comportat com un 
sistema tancat al bescanvi tant de Tori com d'Urani. L' edat 
obtinguda, 57.9 +6.8/-6.5 ka, per tant correspon a!' edat del 
nivell esmentat. 
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