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Cap. 7. Metodologia d’anàlisi econòmica del registre lític tallat. TESI II. 
 

 
“Intellectus speculativa extensione fit practicus” 

Sant Tomàs d’Aquino. 
 

“En base a estos ejemplos, es posible convencerse de que el material provinente de un yacimiento paleolítico 
no es en general un material sin vida, como se piensa habitualmente. Lo privó de ella la apreciación 

insustancial, tipológica y formal, convertida en dogma.” 
G. A. Bonch-Osmolovsky1. 

 

 

 Vèiem a les pàgines del tercer capítol com, en tot instrument de producció, s’articula i es 

manifesta la seva doble natura en tant que producte final d’un procés productiu i també valor d’ús 

que s’incorpora, en ésser consumit com a instrument de producció, a un nou procés productiu. 

Aquesta doble natura, vèiem també, s’esdevé mitjançant una relació articulada dialècticament  (Briz, 

2002, Clemente et alii, 1996). 

Ambdós àmbits primaris del cicle econòmic, producció i consum, relacionats, s’hi 

manifesten en l’instrument materialment i el constitueixen i, en conseqüència, són arqueològicament 

identificables en aquest. 

Com qualsevol altre ítem arqueològic, l’objecte lític tallat és l’indici material a partir del qual 

realitzar el reconeixement dels processos i pràctiques socials que l’han generat (Argelés et alii, 

1995; Bate, 1998; Castro et alii, 1996 i 1998; Childe, 1944a, 1973, 1981 i 1988; Clarke, 1984; 

Estévez i Vila, 1995a; Estévez et alii, 1982 i 1998; Johnson, 2000; Lull, 1983 i 1988; Lull et alii, 

1990; Lumbreras, 1981, 1982b i c; Palomar i Gassiot, 1999; Renfrew i Bahn, 1993; Trigger, 1982; 

Vargas, 1990; Vila i Piana, 1993; Vila i Wünsch, 1990; i Watson et alii, 1974). I el nostre interés 

concret per aquest registre lític tallat es concentra en la seva existència en tant que aquesta doble 

natura específica: per les seves característiques físiques d’implementació dels procediments de 

                                                           
1 .-Citat per S. A. Semenov (Semenov, 1981: 12). 
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consum (Briz, 2002), tot producte sobre suport mineral és produït per a incorporar-se al procés 

productiu general com a mitjà de producció2 (Briz et alii, 2002 i e. p.). 

 

El reconeixement arqueològic d’aquesta doble natura es recolza en els trets morfològics que 

constitueixen l’ítem lític tallat: producte i evidència del procés productiu tecnològicament articulat 

(la talla, en el cas que aquí ens ocupa) que l’ha generat; i alhora en els trets morfològics que són 

producte i evidència del procés productiu en el qual l’instrument ha transferit el seu valor d’ús (en el 

cas que això s’hagi esdevingut) ja com a instrument de producció: valor d’ús material·litzat. 

 

Tots dos tipus d’evidències materials són producte de les relacions dialèctiques que les 

generen: interacció entre l’objecte de treball (o matèria primera) i el treball3. Tant en el cas dels trets 

morfotècnics (retocs, punts d’impacte, arestes producte d’extraccions prèvies, bulb o bulbs, etc….), 

com funcionals (micropulits, estries, etc…) es tracta de les impromptes materials del treball, 

socialment articulat (tecnologia) que s’esdevenen d’aquesta interacció dialèctica. El seu element 

bàsic, dinàmic, vertebrador, és la força de treball, que es materialitza tant en l’un com en l’altre dels 

elements de la relació, donat que el treball no només modifica la natura que és apropiada mitjançant 

aquest, sinó que també modifica a l’agent generador en la seva morfologia (Marx, 1992: 130). 

 

El treball, doncs, posa en contacte directe objecte (natura apropiada) i dinàmica (moviment 

generat per la força de treball), vertebrant aquesta dinàmica en una relació entre producció i consum; 

com a dinàmica dialèctica que és de les relacions socials de producció: treball que és el moviment de 

producció de futurs béns de consum o valors d’ús, mitjançant el consum de força de treball, objecte 

de treball i instruments de producció. La producció comporta el consum; i el consum comporta, 

necessàriament, la producció (Gassiot, 2000; Marx, 1992). 

 

 Aquest contacte material entre ambdós àmbits bàsics es materialitza i resta testimoniat tant 

en els productes com en els instruments de producció, inclossos els productes sobre suport mineral 

que esdevindran instruments de producció en posteriors processos productius. 

 
                                                           
2 .-Restant així inclós tant el seu consum com Matèria Auxiliar (Marx, 1992) o Instrument de Producció. 
3 .-Com a força de treball sòcio-històricament determinada que és. És a dir, força de treball articulada dessota 
unes Relacions Socials de Producció concretes. 
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 Les traces d’ús macro i microscòpiques, objecte de l’anàlisi funcional (Castro, 1997; 

Christensen, 1998; Clemente et alii, 2002a; Hayden, 1979; Keeley, 1980; Korobkova, 1984; 

Mansur, 1983 i 1987; Semenov, 1981; Vila, 1981, 1986), són indicis materials d’aquest contacte 

entre ambdós àmbits: producció i consum. 

 

L’objecte de treball i el treball social es posen en contacte directe, mitjançant els instruments 

de producció, tot modificant-se mútuament. L’objecte de treball és incorporat a la producció d’un 

nou producte on la força de treball, multiplicada pels instruments de producció generats per d’altres 

processos de producció, es material.litza tot transferint els seu valor quantitativa i qualitativament, 

així com el dels instruments de producció. I ella mateixa, alhora, és modificada tant en el seu 

consum biològic (Gassiot, 2000; Balaguer et alii, 2002) necessari per a les condicions de producció, 

com en el consum (i generació) de coneixement socialment acumulat. 

 

És dins aquesta dinàmica on al mateix temps es transformen també els instruments de 

producció emprats, que, per a transferir el seu valor, han de ser destruïts i amortitzats (seguint el 

cicle d’amortització, immediat o reiterat, implementat (Briz, 2002: 48-49; Gassiot, 2000)). Així, 

l’instrument de producció entra en contacte directe en la modificació de la materialitat de l’objecte 

de treball, fent que el segon esdevingui producte. Però l’objecte de treball modifica les parts actives 

de l’instrument de producció (aquelles que han estat en contacte directe), material·litzant la seva 

destrucció i amortització. 

 

En les empremptes d’ús trobem tant l’indici de l’objecte de treball (matèria treballada i les 

seves condicions) com els indicis del treball (cinemàtica) generat per l’instrument de producció. Són 

la materialització de la Dialèctica del treball.  

 

En el cas del registre lític tallat, i en relació a la seva natura com a instrument de producció, 

la formació de les macro i microtraces d’ús (Mansur, 1987) és producte de la modificació de la 

superfície de l’instrument, assimilant-se, en alguns casos, restes materials de la matèria en la 

superfície de l’instrument de producció (Atchinson i Fullagar, 1998; Barton et alii, 1998; Clemente 

et alii, 2002b; Sobolik, 1963). Alhora, aquests mateixos trets materials en l’instrument de producció 

són indici de les modificacions experimentades per l’objecte de treball a través del contacte amb 
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l’instrument en el procés de producció, tot esdevenint producte; contacte dessota una cinemàtica 

específica que caracteritza (entre d’altres trets) el procés productiu en el qual ha participat, i que 

evidencia materialment, alhora, en aquest producte final l’existència i participació de la força de 

treball. 

Com a resultat d’un procés productiu per a l’obtenció d’un producte sobre suport mineral per 

a ésser consumit com a instrument de producció, el registre lític tallat també es caracteritza per 

empremptes micro i macroscòpiques indicatives de la incidència de la força de treball sobre un 

objecte de treball. Aquestes empremptes morfològiques han estat els trets bàsics emprats en la 

identificació, classificació i interpretació tradicional de l’Arqueologia. Evidenciat però, en la seva 

natura de producte resultant (artefacte), l’objecte de treball lític resta modificat tot configurant 

morfologies indicadores del procés de treball que les ha generades. I així com en el cas anterior els 

instruments de producció (i en darrer terme, la força de treball), són modificats per aquest procés; 

conseqüentment, en aquest cas també es produeix aquesta modificació en els instruments emprats en 

la talla (percussors, suports, etc….). 

 

El consum o no del producte lític tallat determina la seva identificació a nivell arqueològic o 

com a be de consum (aquell que no ha estat consumit (artefacte), però poseeix un valor econòmic, i 

per tant, socialment significatiu, íntrínsec a la quantitat i qualitat de treball en sí mateix continguda i 

del qual és producte), o com a valor d’ús, en tant que instrument de producció que ha transferit el 

seu valor quantitativa i qualitativament4 i, òbviament, generador d’un nou producte (Acosta, 1999; 

Briz 2002; Briz et alii, 2002 i e.p.; Engels, 1979; Gassiot, 2000 i 2002; Lumbreras, 1981; Marx, 

1977, 1978, 1989 i 1992; Marx i Hobsbawm, 1964; Terradas, 1996; Risch, 1995 i 2002a; i Vargas, 

1990); instrument o artefacte que haurà estat, un cop amortitzat, abandonat. 

 

Ja hem vist al capítol anterior com els plantejaments tradicionals de l’anàlisi del registre lític 

tallat (emmarcat dins la categoria de “indústria lítica”) s’han concentrat en una comprensió 

d’aquesta materialitat dessota la perspectiva morfològica o morfotècnica, deixant de banda 

(exceptuant alguns intents aïllats) una anàlisi d’aquesta en la seva dimensió econòmica i social.  

 

                                                           
4 .-Artefacte esdevingut instrument  pel seu consum productiu. 
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 Si considerem que aquesta anàlisi socio-econòmica és la línia de reconeixement del registre 

lític tallat per a una comprensió veritablement efectiva de les dinàmiques socio-econòmiques que el 

van generar, necessitem una metodologia  adequada. 

 

Cal, doncs, construir aquesta metodologia. Fer-la coherent amb el nostre plantejament i les 

nostres hipòtesis prèvies. Fer una anàlisi de les restes lítiques que ens permeti reconèixer quines són 

les dinàmiques d’aquesta vertebració dialèctica (Clemente i Terradas, 1993; Clemente et alii, 1996; 

Estévez et alii, 1981; Terradas, 1996 i 1997; Vila, 1977, 1981, 1985b, 1986, 1988 i 2002)5, en clau 

de la seva representativitat per al conjunt del cicle econòmic general, entès com element bàsic de la 

construcció de les Relacions Socials de Producció i Consum i, òbviament, per al posterior 

reconeixement d’aquestes, per part de la recerca, en la seva dimensió de moviment (esdevenir) 

històric. 

 

Així, aquesta metodologia i els resultats oferts per aquest treball són un primer pas en 

aquesta direcció. La primera, plantejada de forma global en relació a l’anàlisi del conjunt d’ítems 

que constitueixen el registre lític tallat; els segons, concentrats en el reconeixement de la dinàmica 

forma-funció en l’instrumental del jaciment a anal·litzar, tot generant una nova categorització 

econòmicament significativa dels ítems lítics que ens permeti realitzar una segona anàlisi a nivell de 

les vuit ocupacions unívoques, sincrònica i diacrònicament. Aquests resultats són exemple 

d’aplicació de la proposta, i obtenció de les dades bàsiques per al complert desenvolupament de la 

proposta metodològica. 

 

La importància del reconeixement de l’articulació d’aquestes dues esferes dins l’anàlisi del 

registre lític tallat ja ha estat apuntada prèviament des de diverses línies de la recerca arqueològica, 

tot i que la seva articulació no hagi estat implementada sempre dessota aquests plantejaments i 

conceptual·litzacions. Tant des dels, i de forma molt destacada, plantejaments materialistes històrics 

(Korobkova, 1983 i 1993; Semenov, 1968, 1971 i 1981; Vila, 1988), com des d’altres corrents 

teòrics (Berman et alii, 1999; Broglio et alii, 1993; Calvo, 1999 i 2002a; Knecht, 1988 i 1997; 

Nelson, 1997; McSwain, 1991; Odell, 1981 (en menor grau); Pelegrin i Chauchat, 1993; Piel-

Desruisseaux, 1989; Ranere, 1975; Srehnisky, 1999). Tot i que només en el cas del primer grup s’ha 

                                                           
5 .-Com a referenciació bàsica de la línia de recerca en la qual s’insereix i participa aquest treball. 
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intentat articular una interpretació superadora de la simple relació associativa entre forma i funció 

(o, en alguns casos, pel reconeixement de les productivitats potencials previstes a nivell cognitiu, 

però sempre dins d’un marc estrictament idealista (Bergada et alii, 1990; Boj et alii, 1993; Carbonell 

i Mora, 1986)), per a generar una interpretació econòmica en profunditat i destinada a produir 

coneixement sobre les dinàmiques socio-econòmiques. 

 

En el cas del segon grup, sovint s’ha articulat un reconeixement d’aquesta associació de 

forma estrictament intuïtiva, mitjançant un ús abusiu de l’analogia etnogràfica6 i amb fortes 

implicacions actualistes i de projeccions dels models socio-econòmics actuals (cerca de models de 

complexitat en base a les acumulacions de valors, o cerca de pautes d’estandarització i la seva 

valoració dessota una conceptual·lització estrictament capitalístico-industrial) 7, alhora que reduïnt la 

recerca a una constatació merament associativa, sense intentar vertebrar una metodologia completa 

clarament assentada en una teoria substantiva prèvia. 

 

Aquests intents s’han desenvolupat en el marc de cadascuna de les propostes teòriques 

respectives, amb el manteniment, la major part de les vegades, de les categories analitico-

classificatòries bàsiques tradicionals, així com els corresponents plantejaments sobre la 

representativitat del registre lític tallat. El manteniment d’aquestes categories bàsiques a nivell 

tipològic, amb la simple inclussió dels resultats de les anàlisis funcionals, i cercant posteriorment la 

identificació de les possibles associacions, ha implicat una concepció restringida de les implicacions 

                                                           
6 .-Coherent amb la tradició, doncs. 
7 .-Un dels elements més destacats de l’anàlisi arqueològica de tot instrument (lític o no) ha estat la cerca 
d’especial·lització i estandarització (només a tall d’exemple: Johnson, 1996; Masson, 2001; Odell et alii, 1996). 
Diverses són les problemàtiques bàsiques amb què es troba aquesta  cerca: en primer lloc, la manca d’una 
vertebració analítica (i ara ens estem referint exclussivament al lític tallat)  amb representativtat econòmica (ja 
prou revisada en pàgines anteriors); en segon lloc, la problemàtica de l’escala de les nostres anàlisis 
categoritzants, les quals determinen absolutament la nostra possibilitat d’observació de pautes regulars 
assimilables a funcionalitats especial·litzades o estandaritzades; i, en darrer terme, i el més important,  per la 
projecció actualista del concepte industrial d’estandarització vers d’altres formacions socio-econòmiques, 
anul·lant una visió de dinàmica de conjunt del global de productes assolits, producte de la complexitat del 
procés productiu i manifestada en una variablitat quantificable. En contra de les nostres visions més 
divulgades, les nostres més modernes produccions industrials estandaritzades del segle XXI, contenen una 
variabilitat manifesta que, dessota de certes anàlisis, les situarien al marge de l’estandarització o 
l’especial·lització. I no és tant una qüestió de quin és el nivell de variabilitat quantificada que estem en 
disposició d’acceptar segons els nostres paràmetres previs, sinó en quins són els aspectes de la realitat 
complexa (i ara com ara, només parlem de les morfologies presents) que considerem rellevants i significatius 
en relació a la nostra cerca d’estandarització i/o especial·lització. 
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entre forma i funció, alhora que el mateix plantejament i ús d’aquestes categoritzacions bàsiques fèia 

que la proposta sorgís de forma condicionada i disminuïda, autolimitada. 

 Aquest manteniment dels paradigmes interpretatius previs (amb especial incidència de les 

tipologies generades des de l’escola històrico-cultural) implicava, necessàriament un conflicte en 

relació a la mateixa estructuració d’aquest intent d’avenç en la recerca. 

 

En el nostre àmbit acadèmic més proper té d’entre aquests exemples una rellevància especial 

l’obra de M. Calvo: Útiles líticos Prehistóricos. Forma, función y uso, publicada el passat 2002 

(2002a), no tant per la novetat en el plantejament de l’anàlisi, ni pels resultats que assoleix, com per 

la seva incidència per la immediatesa de la seva publicació (per tractar-se d’un treball molt recent i, 

per tant, en teoria àmpliament contextual·litzat i articulat en relació al desenvolupament dels estudis 

sobre forma i funció), i la difusió de la publicació en canals aliens als àmbits estrictament 

acadèmics, assolint una marcada divulgació. 

 

L’obra de Calvo és indicativa del conflicte existent en els plantejaments que intenten un 

reconeixement de la dinàmica de producció i consum en l’instrumental lític dins el marc 

interpretatiu de les anàlisis tradicionals de la indústria lítica, sense generar una nova teoria 

interpretativa.  

Així, un dels trets característics de l’obra és un eclecticisme destinat a l’ajustament dels 

possicionaments inicials bàsics per a una nova finalitat, mantenint els plantejamenst idealístics 

propis del corrent històrico-cultural; per exemple, en l’assumpció d’una morfopotencialitat de l’útil 

o instrument completament apriorística  i ideal, que és emprada com a aparell per l’identificació i 

classificació bàsica del registre lític tallat, prèvia constatació, segons l’autor gràcies als estudis 

funcionals, d’una evident manca de relació directa entre forma i funció (Op. Cit.: 25). 

Precissament, aquesta cadena d’afirmacions és indicativa d’aquest eclecticisme simplificador 

i no assentat sòlidament: la manca de relació entre les formes i les funcions (mancança en cap cas 

sostinguda per les anàlisis funcionals, com, contràriament, defensa l’autor) és, precissament, 

producte de la pròpia categorització interpretativa primera, no referenciada materialment.  

En primer lloc, per a l’autor, la categoria “ús” implica el reconeixement efectiu del treball 

realitzat per la peça, mentre que la categoria “funcionalitat” resta reservada per a la finalitat mental 
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prevista en la fabricació de l’instrument8, situant l’anàlisi en l’esfera de les tipologies tradicionals de 

tipus morfo-funcionalista (tot i les crítiques de l’autor a aquestes tipologies (Op. Cit.: 23-24)).  

En segon lloc, el manteniment de l’ús dels tipus morfològics tradicionals implica, 

necessàriament, una manca de relació entre aquests (generats apriorística i idealísticament) i 

qualsevol pauta de funcionalitat, constatant-se, òbviament, la polifuncionalitat entre els morfotipus 

(Ibid.): fet absolutament esperable si tenim en compte com ha estat estructurada la categorització 

metodològica dels morfotipus. 

 

Així, l’estudi de les relacions forma-funció no és l’instrument d’estudi i classificació de la 

materialitat sinó que, en un registre prèviament construït (de forma subjectiva i no objectiva: com 

quantificar i qualificar una potencialitat funcional?), s’intenta cercar correlacions entre forma i 

funció. 

 

 Aquest mateix conflicte es manifesta en la necessitat d’una lògica de la dinàmica per a poder 

abastar els processos dinàmics que són la relació entre forma i funció. Empra la Dialèctica com a 

element articulador-interpretatiu, però alhora la desvincula del seu marc operatiu real: una dialèctica 

abstracta de la “no realitat” i universalista, però reduïda a l’anàlisi de l’útil en tant que sistema tancat 

i aïllat (Op. Cit.: 32) tot i que, posteriorment, reconeix la impossibilitat d’aquest aïllament (Op. Cit.: 

37). La Dialèctica s’esdevé un instrument articulador elàstic, allunyat dels plantejaments originals 

propis i inoperatiu per la seva incoherència; així, s’articula una interacció en tres pols: la forma 

pròpiament dita (tot i que no es defineix en cap moment una sistemàtica de caracterització i 

classificació de les morfologies), la matèria primera amb què és construida aquesta forma, i la funció 

(finalística, teleològica, dins la línia cognitiva de les cadenes operatives lítiques), el moviment 

dinàmic de la qual és producte de la tecnologia9. Tecnologia entesa com categoria explicativa 

(obviant que és un producte social i, per tant, el seu ús dessota aquests termes és rel·legar-lo a un 
                                                           
8 .-“En una definición simple, casi inocente del término, diríamos que útil es aquel objeto que se utiliza o que 
está pensado para ello. Resumiendo aún más, podríamos decir que lo que caracteriza al útil es el uso (objeto 
que se utiliza) y la función (objeto pensado para ser utilizado para conseguir una determinada finalidad).” 
(Calvo, 2002: 17). 
9 .- “Las tres variables internas son:  

a) La forma del objeto técnico. 
b) Los materiales con los que está construido dicho objeto. 
c) La función o finalidad a la que está destinado el objeto técnico. 

El elemento que actúa como impulsor y dinamizador de la dialéctica que se dará entre estas tres variables es 
la tecnología.” (Calvo, 2002: 32). 
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estat buit de contingut) dins un marc neo-evolucionista adaptacionista en què l’indicador del progrés 

tecnològic és l’evolució històrica vers l’especial·lització i l’estandarització (Op. Cit.: 37)10.  

 

El reconeixement arqueològic de la funció s’articula a partir de la lògica formal 

contemporània (i en base a una actualística del sentit comú), la comparació etnològica, 

l’experimentació com a mètode generador d’inferències, i l’estadística com a instrument 

interpretatiu; reservant a l’anàlisi funcional, en tant que tècnica i mai com a mètode, tant els estudis 

d’eficiència (valoració de la productivitat, novament dessota concepcions neo-lliberals) com les 

verificacions directes a les que, finalment, ha de recòrrer (Op. Cit.: 50 i ss.). 

 

 

 
 

 

 

 

D’altres propostes, però, han esta construïdes de forma més coherent i interessant: en el cas 

del treball de H. Knecht (1988), l’autora no ha intentat continuar la recerca a través d’aquest 

eclecticisme desarticulat, tot i el manteniment, també, dels tipus morofològics tradicionals, 

                                                           
10 .-Una clara mostra de la projecció de les nostres condicions neo-lliberals vers el passat, com en pàgines 
anteriors ja havíem indicat. 

Imatge.- 41 
Fases en l’evolució dels objectes tècnics segons M. Calvo. 
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conjuntament amb el manteniment de l necessitat del reconeixement de la conceptual·lització prèvia 

(intenció, voluntat) de la persona productora del lític tallat. 

 

En aquest cas, la proposta d’anàlisi s’ha concentrat a la comprovació de possibles 

correlacions morfo-funcionals (en realitat, entre tipus, morfologia i funció (Op. Cit.: 132)) emprant 

com a referent independent un tipus lític concret: el “burí” del Paleolític Superior europeu. L’autora 

cerca una possible explicació per a la identificació i articulació definitiva d’aquest tipus (la 

interpretació del qual sempre ha estat un problema per a les tipologies clàssiques) mitjançant l’intent 

de reconèixer un contingut d’especial·lització funcional. 

Tot i que l’estudi es realitza dins el marc interpretatiu d’aquestes tipologies, cal reconèixer 

que es tracta d’una interessant aportació per a la comprovació de la validesa de les lectures 

funcionals que es realitzen a partir de les tipologies morfo-funcionals. Knecht va assolir el 

reconeixement de certes pautes (via anàlisi funcional, analogia etnogràfica i experimentació) tant en 

el consum dels instruments, com en el grau d’efectivitat instrumental en correlació a la seva 

morfologia, tot i que alguns dels resultats ja eren coneguts per treballs previs (Op. Cit.: 134 i 135). 

 Sempre, però, i lamentablement, sense construir una teoria interpretativa global destinada al 

reconeixement de la dinàmica econòmica productora de la materialitat. 

 

 

Proposta Metodològica. 

 

 Com ja vam veure al capítol 4, i a tall de recordatori, dues són les nostres hipòtesis en 

aquesta recerca: d’una banda, l’existència d’una relació significativa entre la morfologia dels 

instruments lítics i la funcionalitat contrastada d’aquests; i en segon lloc, el desenvolupament de les 

forces productives (a nivell dels instruments de producció) en tant que reducció de la inversió de 

treball prèvia per a l’obtenció dels instruments de producció. 

Ambdues, en la seva dinàmica concreta històrica; és a dir, en el cas de la primera, articulada 

en cadascuna de les ocupacions del jaciment Túnel VII, la lectura diacrònica de les quals ens oferirà 

la possibilitat de reconèixer la seva dinàmica de desenvolupament històric, però tenint en compte la 

necessitat de reconèixer, també, les dinàmiques concretes, internes, de cadascuna de les ocupacions. 
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En el cas de la segona, i un cop articulada la primera interpretació, aquesta mateixa visió 

diacrònica serà l’element bàsic a partir del qual constatar quin és el moviment de desenvolupament 

històric de les forces productives que es van material·litzar en el conjunt de les ocupacions humanes 

pel món dels canals fueguins. 

 

Ja hem vist al capítol 4 com, potser, la dimensió temporal de les nou ocupacions que 

constitueixen el jaciment Túnel VII no ofereix un segment de representativitat de la dinàmica 

històrica prou significatiu per apreciar aquest desenvolupament de les forces productives. Però 

aquesta anàlisi del cas de Túnel VII ha de ser el primer pas per a poder realitzar un reconeixement 

dins un segment cronològic de llarg abast, mitjançant l’anàlisi global de diversos jaciments, per a la 

població explotadora dels recursos marítims dels canals fueguins (Álvarez, 2002; Álvarez i Briz, 

e.p.). 

 

Com a primer acte de la nostra recerca (i primer objectiu d’aquest treball), doncs, haurem de 

construir un procés sistematic i objectiu, unívoc i quantificable (i operatiu dins les condicions 

actuals d’anàlisi del registre), per a la identificació i classificació dels trets del registre lític tallat 

indicatius de la seva dinàmica econòmica, tant en la seva natura d’artefacte com en la seva natura 

d’instrument (Vila, 1986). És a dir, que organitzi, per a la seva anàlisi interpretativa, el conjunt 

material en base a la seva dinàmica econòmica, i no en base a identificacions estàtiques tipològiques 

(Clemente i Terradas, 1993; Clemente et alii, 1996; Vila, 1977, 1986 i 1988, Vila et alii, 1995b). 

Així doncs, cal que implementem les tècniques necessàries per a poder realitzar aquesta 

anàlisi i classificació. Evidenciar el registre lític tallat en base a aquests trets significatius per a la 

seva classificació operativa; classificació que ens ha de permetre, mitjançant l’estadística inferencial 

dels conjunts, reconèixer pautes en l’articulació de l’àmbit de la producció i el del consum. 

 

 

L’Anàlisi Funcional. 

No tractarem aquí amb especial profunditat l’anàlisi funcional ni en la seva proposta inicial 

(Korobkova, 1983, 1984 i 1993; Semenov, 1968, 1971 i 1981), ni en l’implementada i aplicada en el 

registre lític tallat del jaciment Túnel VII. De donar a conèixer aquest darrer cas ja s’ha encarregat, 

eficaçment, una altra tesi doctoral, així com també s’han presentat els seus resultats en diverses 
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publicacions11 (Clemente, 1995, 1997 i 2000; Clemente i Terradas, 1993; Clemente et alii, 1996; 

Terradas et alii, 1999; Vila et alii, 1995b).  

Sí vull remarcar, però, que la comprensió i realització de l’anàlisi funcional aquí 

desenvolupada es realitza des de la perspectiva metodològica i no, simplement, tècnica (Briz, 2002; 

Pié i Vila, 1992; Vila, 2002); és a dir, no rel·legant-la a la seva acepció de traceologia en tant que 

tècnica, sinó entenent que aquesta proposta, en la seva globalitat, vol avançar en la línia oberta per 

Semenov pel reconeixement de les dinàmiques de treball mitjançant la tecnologia. 

 

Tot i que el plantejament de l’anàlisi de les traces d’ús per part de l’escola de tecnologia 

prehistòrica soviètica anava molt més enllà que la simple identificació de les traces d’ús en els 

instruments lítics12, l’acceptació general·litzada d’aquesta analítica (i especialment per l’hemisferi 

occidental) no s’ha articulat a partir de l’objectiu inicial del mètode d’un reconeixement del treball 

social (Semenov, 1957, 1971 i 1981), inclosa l’especificitat de la producció d’instruments lítics (Op. 

Cit.: 10), sinó que, pel contrari, s’ha desestructurat la sistemàtica tècnica del seu marc teòrico-

metodològic, producte d’una teoria substantiva determinada: 

 
“Researchers in the field of methods and of methodology of labour, of productive forces and 

productive relations constitute a basis of the historico-archaeological investigations. A particular 

attention is being attached to the study of working tools as, firstly, one of the main components of 

labour, and, secondly, as one of the main elements of productive forces. It is a particularly the case of 

the material part of the system of the productive forces, where working tools are of decisive 

importance. (…) 

 

Basing on the goals and volume of use-wear investigations, one may distinguish: 1) Study of 

functions of single tools aimed at establishing their functions and productivity; 2) Study of functions 

and productivity of groups of tools, connected with a single branch of economy or of a production; 3) 

combined study of a whole technical-economic system; 4) Further elaboration and perfection of the 

methods.” (Korobkova, 1983: 73-74), 

 
                                                           
11 .-I igualment en relació a l’anàlisi de les estratègies de proveïment de recursos minerals i producció de 
matèries primeres: Clemente i Terradas, 1993; Clemente et alii, 1996; Terradas, 1996, 1997 i 2001; Terradas et 
alii, 1999; Vila et alii, 1995b.  
12 .-De fet, la proposta, coherent amb la seva pròpia natura de mètode, mai no va estar (ni està) restringida, 
pel seu disseny, als instruments lítics. 
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I s’ha ajustat la tècnica, que no el mètode, als plantejaments interpretatius propis evitant en 

tot moment el conflicte: l’anàlisi del treball social restava, doncs, anul·lat en els plantejaments 

d’anàlisi fucional de l’Arqueologia no marxista. 

 

En l’actualitat, i sobretot pel nostre àmbit més proper (Clemente et alii, 2002a; Vila i 

Clemente, 2000), però probablement extensible a d’altres àmbits geogràfics de recerca, s’està 

produïnt una lleugera reacció enfront la situació d’aturada en l’anàlisi funcional que aquest 

desvirtuament metodològic va generar. L’anàlisi funcional, reduïda a traceologia, no era capaç de 

construir una línia de desenvolupament més enllà de les pàgines d’annexes finals de les monografies 

arqueològiques. La dinàmica actual dels estudis de funcional és intentar vertebrar diverses línies de 

treball que es poden agrupar, bàsicament, en dos corrents principals: d’una banda l’aplicabilitat en 

diferents tipus d’instruments de producció, suports lítics, matèries primeres o els plantejaments de 

l’anàlisi funcional aplicat a l’estudi de la força de treball (Balaguer et alii, 2002;  Bosch i estrada, 

2002; Clemente et alii, 2002b i c; Clop, 2002; Christensen, 1998; Delgado et alii, 2002; Gibaja et 

alii, 2002; Gutiérrez Sáez, 2002; Ibáñez et alii, 1993; Liesau, 2002)13; i en segon lloc l’ús de 

diferents tecnologies per a incrementar la potència analítica de les tècniques actuals (tant a nivell de 

l’observació directa, com del processat i interpretació de les dades, així com de la generació de les 

dades experimentals de referència (Bellelli et alii, 1987; Bertouille, 1991; Clemente et alii, 2002b; 

González i Ibáñez, 1994; Grace, 1993a i b; Gutiérrez Sáez, 1990; Guiria, 2002; Kantman, 1971; 

Levi-Sala, 1993; Mansur et alii, 1988; Pelegrin i Chauchat, 1993; Pijoan et alii, 1999 i e. p.; Rouz, 

1993; Sáez, 1991; Van den Dries, 1998; Vila i Gallart, 1993). 

 Cap d’elles però, ara com ara, s’ha vertebrat en un intent estucturat, articulat i reeixit de 

recuperació de les línies originals de recerca que generaren la tècnica més característicament 

arqueològica de totes les que s’empren en la recerca actual (en tant que sorgida i generada per a un 

objectiu de la recerca específicament arqueològic, i no un prèstec analític provinent d’altres 

disciplines). 

En el cas de l’anàlisi de Túnel VII, però, els treballs es van plantejar, des dels inicis, en la 

necessitat de l’imperatiu d’articular una anàlisi global de la indústria lítica, entesa com a recurs 

mineral obtingut mitjançant el treball (estratègies de proveïment de matèries primeres (Terradas, 
                                                           
13 .-Considerem important posar de relleu les publicacions aparegudes a Clemente et alii, 2002a, donat que 
ens donen una imatge clara de quines són les darreres mostres d’aquests intents per portar més enllà l’anàlisi 
funcional en el nostre àmbit més proper: la Península Ibèrica. 
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1996 i 1997)) i modificat tecnològicament (Vila, 1986) per al seu posterior ús com a instrument de 

producció (Clemente, 1995). 

 

 
 

L’objectiu darrer era, doncs, la comprensió dels processos de treball desenvolupats a 

l’assentament (Clemente et alii, 1996; Estévez et alii, 1981; Vila 1977 i 1981; Vila et alii, 1995b); 

tot i que la dinàmica de recerca implementada en aquells moments així com la concreció dels 

treballs realitzats i la seva morfologia (una tesi doctoral: Clemente, 1995), no van articular 

formalment, encara, una proposta global tant a nivell de la teoria operativa com de la teoria 

substantiva14. És pel 1996 que ja s’inicia la publicació d’una teoria substantiva sobre l’estudi del 

registre lític tallat: Clemente et alii, 199615. Cal tenir en compte, doncs (i més endavant en revisar 

les nostres dades empíriques hi retornarem), que el nostre intent de realització de síntesi i proposta 

teorico-metodològica (explícitament articulada com a proposta de teoria econòmica en Arqueologia) 

és marcadament posterior a les analítiques funcionals del jaciment. 

 

Independentment d’aquest fet, tant el desenvolupament concret de les analítiques com 

l’estructuració dels resultats es van realitzar tot avaluant (i cercant) la representativitat objectiva i 

                                                           
14 .-I com molt be resta reflexat en el seu títol: Instrumentos de Trabajo Líticos de los Yámanas (Canoeros-nómadas 
de la Tierra del Fuego): una perspectiva desde el Análisis Funcional. 
15 .-Sense oblidar, però, els treballs previs d’aquest mateix corrent: Vila et alii, 1995b. 

Imatge.- 42  
Fotografia 
microscòpica de traces 
d’ús d’instrumental 
experimental. 
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unívoca dels processos productius implementats a Túnel VII, alhora que intentant reeixir en el 

reconeixement màxim dels usos identificats del registre. Com a categorització d’aquests resultats 

s’han articulat diferents categories que permetessin reconèixer tant la representativitat en relació al 

conjunt d’ítems presents en una ocupació (seria el cas de la quantificació de les peces no 

anal·litzables en cadascuna de les ocupacions16), com l’índex de reconeixement assolit en l’anàlisi 

funcional (Clemente, 1995). 

 

L’anàlisi funcional no s’articula en base a la presència d’indicis definitoris; a la presència o 

l’absència de trets mitjançant els quals es constata el procés de treball sobre un determinat objecte o 

matèria (Lévi-Sala, 1993; Mansur, 1983 i 1987; Semenov, 1981; Vila, 1981). L’anàlisi ha 

d’adequar-se a una dinàmica multivariant (des del punt de vista causal), on són els conjunts de trets 

presents en la peça i les seves relacions els que testimonien la matèria treballada, la cinemàtica de 

treball, i les condicions en què s’ha desenvolupat el procés de treball. La generació d’aquestes 

morfologies, i conseqüentment les seves característiques, està relacionada tant amb la modalitat de 

cinemàtica de treball desenvolupada, com amb les condicions físiques en què s’ha desenvolupat el 

treball en la seva globalitat (condicions de l’objecte de treball, ús de matèries auxiliars, etc…), el 

volum de força de treball invertida o el tipus de matèria prima sobre la qual s’han generat les 

morfologies instrumentals i les tècniques productives implementades per a aquesta producció. Cal 

afegir a aquest punt, que no només es tracta de tenir en compte les microempremptes, sinó que 

determinades traces macroscòpiques també han de ser tingudes en compte, com és el cas, 

especialment rellevant per als projectils, de les fractures indicatives d’impacte per ús (Clemente, 

1995, 1997; Finlayson i Mithen, 1997; Nelson, 1997). 

 

Així com en els casos17 de màxima possibilitat analítica no només s’ha pogut identificar la 

matèria treballada sinó també la cinemàtica de treball emprada i els procediments de consum 

implementats (Briz, 2002): presència de matèria auxiliar, presència d’emmangaments; o, ja fora dels 

procediments de consum, contacte amb d’altres elements presents en l’àrea de treball (en el cas de 

peces que van treballar tallant carn, per exemple, presència d’indicis de contacte amb ós (procés de 

                                                           
16 .- No anal·litzables (NA) són aquells ítems arqueològics que presenten una sèrie de característiques (sien o 
no postdepositacionals) que impossibiliten la seva anàlisi funcional (contaminacions metàl·liques, llustres de 
sól, pàtines, etc…). 
17 .-Sempre en referència, òbviament, a la part activa de l’instrument. 
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descarnament)), en d’altres casos només s’ha pogut reconèixer que la peça havia estat emprada com 

a instrument, sense poder determinar cap dels elements que conformen, per a aquesta analítica, les 

variables de l’ús: objecte de treball, duresa de la matèria treballada i cinemàtica de treball. Entre 

ambdós extrems de les possibilitats identificadores positives (les negatives serien, òbviament, les 

peces no anal·litzables ja esmentades, i aquelles peces que no presenten indicis d’ús), existeix tot un 

seguit de gradacions qualitatives, quantitatives en darrer terme, dels resultats que cal avaluar i tenir 

en compte: des del processat de fauna sense poder especificar si es tracta de mamífers o peixos o, en 

el cas dels primers, si es tracta de processat de carn, pell o ós. 

 

 

Imatge.- 43  
Instrumental del 
jaciment Túnel VII 
amb indicació de les 
vores actives  



        Dinàmiques econòmiques de producció-consum en el registre lític caçador-recol.lector de 
l’extrem sud americà. La societat yàmana. 

Pàg. 277 

 

En base a aquesta realitat (plenament coherent amb la dinàmica dialèctica de la generació, 

observació i anàlisi d’un registre arqueològic), s’ha categoritzat el registre en cinc àmbits en relació 

a la identificació de l’ús: peces no anal·litzables (NA); peces que no presenten indicis d’ús (NO); 

possibles instruments (PO), que són aquells que presenten indicis d’haver estat emprats però no es 

pot especificar cap altre dada; probables instruments (PR), que són aquelles peces que han estat 

emprades amb seguretat però no es pot reconèixer plenament quin és el procés de treball 

implementat; i instruments segurs (SG), dels quals podem reconèixer  quin és el procés de treball 

implementat18. 

 

A diferència d’explicitacions prèvies de la mateixa proposta (Clemente et alii, 1996; Vila et 

alii, 1995b)19, en aquestes pàgines no s’entèn l’anàlisi funcional (macroscòpic i microscòpic) com 

l’eix vertebrador de l’anàlisi del registre lític tallat. Si de cas, l’eix vertebrador d’aquesta anàlisi ha 

de ser el reconeixement de les dinàmiques entre l’esfera de la producció i la del consum en l’àmbit 

del lític tallat, a partir d’anàlisis categoritzants unívoques i quantificables, tant des del 

reconeixement de les funcions desenvolupades per l’instrumental (i quins artefactes han estat 

consumits i quins no) com des del reconeixement de quines morfologies artefactuals han estat 

produïdes (i com) per a aquest consum.  

 

L’Anàlisi Morfotècnica. 

És, doncs, dessota aquests mateixos plantejaments, que calia articular un reconeixement de 

les morfologies constituents del registre lític tallat. Ja hem vist al capítol anterior quins han estat els 

esforços predominants en el nostre ámbit de recerca arqueològica per a aquesta part del registre. I 

quins són els seus trets específics (identificació crono-cultural, assignació ètnica, reconeixement 

d’hipotètiques pautes mentals especial·litzades en la producció lítica) i característics que 

impossibiliten el seu ús en el marc de la nostra recerca, i pels quals considerem que, tot i la seva 

                                                           
18 .-Aquest fet, però, no implica l’automatisme del reconeixement de la matèria treballada, la seva duresa i la 
cinemàtica de treball. Com ja hem dit abans, la complexitat de les causes de la gènesi de les empremptes d’ús 
impliquen una problemàtica evident en la seva anàlisi, així podem trobar que en determinats casos l’ús de la 
peça sia segura, amb moviment longitudinal sobre un material de duresa mitjana a tova que tendeix vers els 
trets característics del processat de la carn.  
19 .-“Considerando que los instrumentos líticos son producidos para ser utilizados, el análisis funcional o de 
huellas de uso será el eje vertebrador del estudio de los restos líticos arqueológicos.” (Vila et alii, 1995b: 262). 
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possició de predomini en l’Arqueologia, i els encerts que aquestes aplicacions hagin pogut assolir, 

no són instruments operatius pel reconeixement de les dinàmiques socio-històriques en Arqueologia. 

Tant per la finalitat darrera d’aquests procediments, com per la lògica concreta procedimental 

emprada, subjectiva i idealista. 

 

Superar la tradició tipològica subjectivista implicava la generació i ús d’una línia analítica 

que es caracteritzés, novament, per una sistemàtica quantificable i unívoca. I concentrada en una 

comprensió d’aquestes morfologies enteses com a generades pel treball. Una sistematització 

d’anàlisi dialèctica d’una realitat producte del treball que a partir de les seves característiques com a 

valor d’ús, participa, novament, en un procés de treball. Evidenciant, per part del subjecte 

anal·litzador, les diferents característiques significatives per a aquesta participació en els processos 

de treball (sia com a producte, sia com a instrument de producció) que constitueixen els artefactes i 

els instruments de producció, tot articulant-les en una sèrie de categories quantificadores que 

manifestessin, alhora, les relacions internes existents entre aquestes. 

 

Una anàlisi dialèctica, en lloc d’una descripció o assignació de la morfologia existent a un 

tipus pre-concebut i apriorístic. La construcció d’aquesta proposta es va realitzar a partir de la 

Tipologia Analítica de Georges Laplace (1956, 1964, 1966 i 1972); tipologia el desenvolupament de 

la qual continúa actualment (Airvaux, 1985; Laplace i Sáenz de Buruaga, 2000; Sáenz de Buruaga, 

1991; Vila, 1986 i 1988). 

 

 Els plantejaments d’anàlisi de les morfologies del lític tallat han estat una prioritat, com ha 

quedat de manifest al capítol anterior, dins la recerca sobre la Prehistòria antiga a França. També 

hem vist com la proposta interpretativa i classificatòria amb major grau d’incidència ha estat, sense 

dubte, la tipologia pel Paleolític Inferior i Mitjà de François Bordes (Bordes, 1979 i 1992; Bordes i 

Bourgon, 1951) i, derivada d’aquesta, la tipologia per al Paleolític Superior de Dennisse de 

Sonneville-Bordes i J. Perrot, (De Sonneville-Bordes i Perrot, 1953, 1954 i 1956). 

 

En paral.lel, però, i dins el mateix marc de recerca tant acadèmic com del corrent 

interpretatiu històrico-cultural, d’altres propostes de classificació del registre lític tallat anaven 

desenvolupant-se, però amb una divulgació molt minoritària (Carbonell i Rodríguez, 2002). 
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Propostes que, en la seva metodologia, s’allunyaven dels plantejaments idealistes del sistema 

tipològic bordesià, tot apropant-se a la lògica dialèctica i la necessitat d’una constatació material de 

les bases sobre les quals se sustentaven les categories identificadores: la Tipologia Analítica o 

Tipologia Dialèctica (Laplace, 1964, 1966, 1972, 1974, 1976, 1977 i 1981). 

 

 Enfront els plantejaments hereus de les determinacions del fòssil director i basats en un 

plantejament estrictament classificatori de l’Arqueologia, la tipologia laplaciana es presentava més 

com un mitjà que no pas com una finalitat.  

Contràriament a la tipologia empírica heurística, assentada en la identificació del tipus per 

part de l’autoritat subjectiva (Laplace, 1987), i l’adequació o proximitat en major o menor grau dels 

nous casos d’estudi a la definició idealista prèvia (la llista-tipus), la proposta de G. Laplace vertebra 

el reconeixement de la morfotècnica del lític entés com una anàlisi sistematitzada (ergo, 

segmentació simplificant) d’una realitat material reconeguda en la seva complexitat. 

Aquesta nova línia de treball, tot i mantenir els mateixos constructes d’identificació crono-

cultural que les tipologies tradicionals20, realitza una profunda crítica als plantejaments interpretatius 

desenvolupats fins el moment: la continuació de la línia de la classificació funcionalista de Boucher 

de Perthes (“outils à couper, à râper,......” (Laplace, 1972)); la descriptivística estricta, reduïda a la 

morfologia existent i la tècnica de talla interpretada a partir de línies prefixades sense una 

sistematització lògica estructurada ni una caracterització clara i definida: 

 
“Le débuts de la typologie descriptive sont marqués par une prolifération désordonnée des types, et 

aujourd’hui encore, les frontières demeurent pour beaucoup imprécises entre la forme définitive, la 

forme en cours de façonnage, l’éclat utilisé ou brut et le simple déchet de taille. Les dénominartions, 

fonctionelles ou morphologiques, présentent souvent un mélange de ces deux caractères. Certaines 

connaissent une existence éphémère, d’autres tombent lentement en désuêtude, et parmi celles qui 

nous sont parvennues, combient apparaissent à l’usage imprécises, sinon confuses.” (Laplace, 1964: 

8); 

 

i, finalment, el component estratigràfic heretat de la paleontologia prehistòrica: la dinàmica 

naturalista de la identificació d’un fòssil director individual o conjunt lític caracteritzat (definitori), 

entés igualment com a fòssil director (Laplace, 1972). En definitiva, les llistes tipus, concebudes 
                                                           
20 .-Més endavant veurem la diferència en l’àmbit interpretatiu que la proposta realitzà. 
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com a dominis tancats representatius d’àrees tancades; la construcció i ús de les quals es realitza 

seguint els vells patrons generats en les darreries del segle XIX i inicis del XX (De Mortillet, 

Boucher de Perthes, Breuil, ....), i en base a una identificació subjectiva i sense possibilitat de 

modificació o contrastació objectiva posterior. 

 

 Juntament amb aquestes crítiques, Laplace va remarcar en les tipologies tradicionals la 

manca d’explicitació de la sistemàtica classificatòria, posant en evidència l’ús conjunt i aleatori (en 

funció dels interessos de la recerca) en la identificació i interpretació dels tipus i els conjunts 

tipològics, d’analogies funcionals de base etnològica, interpretacions apriorístiques tant a nivell de 

la funcionalitat com de les tècniques de talla, identificacions en base a la morfologia global de la 

peça o, bé al contrari, d’un tret específic aïllat, posat de relleu per la pròpia recerca, però en una 

situació jeràrquica, en la nova  taxonomia, totalment assimètrica en relació a d’altres trets materials 

d’un mateix nivell.  Aquesta manca de sistematització en l’anàlisi havia de generar, necessàriament,  

tot un seguit de denominacions funcionals-etnològiques, funcionals, morfològiques generals de la 

peça, a partir de la tècnica de retoc, mixtes, etc....... (Laplace, 1964: 7-10); dins un desenvolupament 

de la dinàmica de la recerca desorganitzat i caòtic21. 

En relació a les propostes de llistes tipològiques de de Sonneville-Bordes i Perrot, d’una 

banda, i Escalon de Fonton i de Lumley, de l’altra, observa22: 

 
“Notre première remarque concerne la composition des séquences de types d’outils. Nous croyons y 

découvrir une homogénêité insuffisante, consécutive à la trop grande variabilité de signification des 

dénominations utilisées, parfois étroitement différenciée, parfois largement polyvalente. 

Notre seconde observation se rapporte à l’ordonnace des formes, c’est-à-dire, plus exactement, aux 

structures délibérément choisies afin de les classer. Or, ces structures ne sauraient nous satisfaire 

dans la mesure òu elles réposent sur des critères ambigus ou contestables.” (Op. Cit.: 11) 

 

 La proposta laplaciana ens és interessant i vàlida (com a base per a generar la nostra pròpia 

tècnica) en tant que és generada a partir de la lògica dialèctica (Laplace, 1972 i 1974), i generadora 

d’una sistemàtica d’anàlisi quantificant que, com a primer element bàsic, planteja el reconeixement i 
                                                           
21 .- “Afin de mettre un terme au développement anarchique de la typologie morphologique, la nécessité de 
travaux systématiques de définition et de classification des types d’outils s’imposait de toute évidence.” 
(Ibid.) 
22 Tot i manifestar que, dintre de les llistes tipus empíriques, són les propostes més operatives. 
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classificació de la peça lítica a partir de les característiques del treball en ella invertit. 

Característiques, trets, que conformen una realitat complexa (producte d’un procés complexe: la 

talla) i que cal segmentar i quantificar per a poder reconèixer les seves relacions internes. És a partir 

de l’estudi analític dels trets que composen la peça que ens permet reconèixer les relacions entre ells 

existents, i definir-la globalment. Anàlisi de l’artefacte que es fonamenta en un reconeixement 

jerarquitzat d’aquestes relacions. 

 
“(...) nous avons pris un autre chemin en tentant de rassembler nos types primaires selon des thèmes 

morphologiques et téchniques généraux que ous nommons groûpes typologiques.” (Laplace, 1964: 17.). 

 
“Les définitions des types primaires et des groupes typologiques reposant exclusivement sur des 

critères morphologiques et techniques, (...)” (Op. Cit.: 18). 

 

 És a partir de la fixació i quantificació dels trets indicatius del procés de talla (articulats dins 

la clàssica distinció entre tècnica de débitage (morfologia i morfometria de l’esclat o nucli) i la 

tècnica de façonnage (on es determinen els criteris d’anàlisi del retoc (mode, delineació, direcció, 

etc…)) que s’articula una identificació, jerarquitzada, sintàctica i dialèctica de la peça (Laplace, 

1966).  

Jerarquitzada en tant que l’articulació concreta d’un determinat nivell analític (mode, 

profunditat del retoc, etc…) és la generadora de la classificació darrera de les peces (tipus primaris, 

ordre, grup, ….) com a element caracteritzador del conjunt lític estudiat (Laplace, 1972).  

 

És mitjançant el reconeixement dels trets definitoris i les seves interrelacions que es 

construeix la identificació de la peça: la presència o no del retoc, així com la seva caracterització 

(Laplace, 1964, 1966, 1972, 1974, 1976, 1977 i 1981)); l’obtenció de la volumetria tant quantitativa 

com relacional (Laplace, 1972: 101). I és a partir de les dinàmiques estructurals (Laplace, 1972, 

1974 i 1981) anal.litzades estadísticament (específicament, Laplace, 1964: 75) que el conjunt lític 

així anal·litzat i caracteritzat, a partir de la seva dinàmica, és definit i interpretat. 

 



Cap. 7. Metodologia d’anàlisi econòmica del registre lític tallat. TESI II. 

Pàg. 282 

 
 

 

 

 

Imatge 44.-  
Exemple de Grup en la Tipologia Analítica. 
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Caracterització sintàctica, donat que l’articulació del caràcters reconeguts s’esdevé dessota 

una doble intencionalitat: en primer lloc, permetre una dialèctica de la recerca en què el subjecte 

investigador pot determinar la seva escala d’anàlisi; i en segon lloc, en què el mateix registre 

documental de l’anàlisi de la peça, sia un element informatiu coherent amb la complexitat d’aquesta, 

dessota els paràmetres d’una formulació, en el sentit estricte de la paraula (Laplace, 1964: 70 i ss.), 

típicament estructuralista. Es tracta d’una autèntica sintaxi en el sentit més ortodoxe del terme 

(Chomsky i Miller, 1972; De Saussure, 1990): les interrelacions de les variables dins la fòrmula-

registre segueixen unes pautes en relació a les possicions i combinacions dels elements avaluats, 

indicatives d’informació referida a la realitat anal·litzada. Però en lloc de funcionar com qualsevol 

Imatge.- 45 
Gràfiques d’anàlisi d’un conjunt 
lític segons la Tipologia Analítica. 
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altre llenguatge, on la relació entre significat i significant rau en l’aleatoreïtat i, conseqüentment, és 

una relació entre significat i símbol produïda per l’acord de l’ús social, el mètode laplacià explicita i 

fixa unívocament23 la relació entre el significant i el correlat material: l’observació de la realitat 

material es realitza mitjançant la mesura, mitjançant la quantificació; en conseqüència, acte 

reiterable i revisable. 

 

Dialèctica en una doble mesura que ja es mostra en els comentaris previs: d’una banda, pel 

reconeixement de la dialèctica existent en la relació entre objecte de coneixement i subjecte 

investigador, assimilada tant a un ajustament de l’escala d’anàlisi a la necessitat de la dinàmica 

investigadora com a la complexitat de la realitat a anal·litzar: és la interrelació entre ambdós 

elements la que determina finalment el resultat, el qual, tot i aquesta dinàmica, continuarà 

mantenint-se dins els termes d’univocitat abans esmentats. 

I alhora també dialèctica en tant que la tècnica d’anàlisi no es troba reduïda a una 

aplicabilitat concreta dins un constructe interpretatiu determinat, generat des de l’apriorisme 

interpretatiu.  

Així com les llistes tipus característiques d’aquest període de la recerca arqueològica sempre 

estan restringides a uns determinats trets del conjunt lític a anal·litzar, tant pel què respecta al 

període socio-cronològic (determinat pels mateixos tipus lítics segons la proposta tipològica 

tradicional), com per la mateixa estructuració de llista tancada i en la qual no està prevista la 

incorporació de nous individus o relacions internes (quantificació acumulativa de les presències: 

Bordes, 1979 i 1992; i al respecte: Kerrich i Clarke, 1976), la proposta laplaciana és oberta a aplicar-

se sobre qualsevol conjunt lític, independentment de la regió o cronologia (Laplace, 1964). La llista 

Bordes (1979), està restringida als Paleolítics inferior i mig; la Sonneville-Bordes i Perrot (1954 i 

1956) al Paleolític superior, però l’articulació de l’anàlisi de la tipologia analítica permet la seva 

aplicació en qualsevol àmbit, així com la progressiva incorporació a la classificació d’aquells ítems, 

la morfologia dels quals no havia estat anal·litzada prèviament. 

 

                                                           
23 .-“Unívocament” no implica necessàriament una contradicció amb l’articulació d’una lògica dialèctica: es 
tracta de la determinació materialment referenciada i quantificada, al marge de l’aleatoreïtat i subjectivitat 
d’altres tipologies. La relació entre la representació-anàlisi i el correlat material es contrueix en base a una 
quantificació estandaritzada i no per convenció. És per aquest motiu que he considerat més adequat 
anomenar els caràcters laplacians “significants” enlloc de “símbols”, donada la natura de la seva relació amb 
la realitat i la gènesi d’aquesta darrera. 
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Imatge 46.- 
Classificació dels Nuclis  
segons la proposta de la 
Tipologia analítica de 
Laplace. 
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 Com la resta de les propostes d’anàlisi lítica d’aquest període de la recerca, la tipologia 

analítica va concebre la indústria lítica representativa de les cultures prehistòriques constituïda per 

les peces que havien estat formatitzades pel façonnage (l’anàlisi de la tècnica de débitage no implica 

l’anàlisi del conjunt de peces, sinó dels trets indicatius de les relacions entre esclats i nuclis en tant 

que aquesta tècnica d’extracció de massa lítica del nucli), assimilades com a artefactes; així com 

dels nuclis en tant que elements bàsics pel reconeixement del débitage implementat i caracteritzats a 

partir dels models direccionals d’extraccions, com en d’altres corrents del mateix període: 

“prismàtic”, “tortuga”, “polièdric” o “informe” (aquest darrer, entès com una “degradació” del 

polièdric) (Laplace, 1966: 32). 

 

La resta de peces lítiques presents són considerades com a residus de talla sense cap valor 

dins els objectius d’identificació històrico-cultural pels quals s’implementa la recerca: no 

representatius de les dinàmiques caracteritzadores de la vida i identitat de les antigues cultures 

prehistòriques. 

 

A diferència de la tècnica de débitage, l’estudi de les peces retocades va ser construït amb un 

major nivell d’anàlisi, tot descomposant les modificacions de façonnage que la peça rebia en un 

seguit de variables quantificables significatives en tant que la seva capacitat per a reconèixer els 

elements que conformaven les morfologies lítiques, 

 
“Parvenu à ce point, le mode d’élaboration de la typologie analytique devient simple: il consiste à 

effectuer les dénombrements exhaustifs de formes appartenant aux industries les plus diverses, à 

noter avec soin les objets typiques reconnus, à les dessiner et à tenter pour chacun d’eux una 

définition provisoire. Élaboration et expérimentation du système progressent, soulignons-le, dans 

unte interdépendance totale. L’examen, sans notion a priori, de tout ensemble industriel, en rélévamt 

l’existence de formes originales ou dérivées en formes déjà rencontrées, enrichit le fichier typologique 

et éprouve la nomenclature, tandis que s’approfondit sans cesse la connaissance d’outillages soumis 

à les analyses répetées.” (Laplace, 1964: 15-16); 

 

la major complexitat de la realitat a anal·litzar que no pas les peces que no havien estat processades 

pel façonnage implicava una intensa descomposició en les variables d’anàlisi corresponents, el 

conjunt de les quals era indicatiu de la morfologia estudiada. Són les variables de Mode, Amplada, 
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Direcció, etc…. (Laplace, 1964 i 1972), avaluades dessota una sistemàtica de manipulació i 

orientació de la peça (Laplace, 1976 i 1977). 

 

 

 
 

Imatge 47.- 
Variables d’anàlisi de la 
formatització secundària en la 
proposta de Laplace del 1972. 



Cap. 7. Metodologia d’anàlisi econòmica del registre lític tallat. TESI II. 

Pàg. 288 

 
 

 

 

 

Imatge 48.- 
Exemple gràfic dels criteris de retoc. 
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En el cas d’aquesta autodefinida “tipologia morfotècnica” (Op. Cit.: 91), l’objectiu final de la 

recerca, però, tot i continuar desenvolupant-se dins el marc dels constructes crono-culturals 

tradicionals (des del reconeixement i evolució del complexe Leptolític (Laplace, 1966), fins a la 

caracterització, a partir de la nova proposta, de, per exemple, l’Aurinyacià o el Gravetià), fou el 

reconeixement de les dinàmiques de canvi dins els complexes lítics; el reconeixement de la natura 

dinàmica de la realitat arqueològica lítica com a indicativa del canvi tecnològic existent en les 

societats de la Prehistòria antiga del Vell Món (Laplace, 1956, 1966, 1974, 1978, 1981; Laplace i 

Livache, 1975). 

 

Tot i ser, parcialment, hereva de la tradició en la seva concepció de l’artefactualitat a partir 

de la presència del façonnage (continuadora, com havíem vist al capítol anterior, d’una línia de 

treball que es remonta al segle XIX.), l’aportació de G. Laplace a la recerca del Paleolític i el 

Mesolític, i del registre lític tallat en general, ha estat sense dubte, la generació d’un mètode 

d’anàlisi d’aquest registre superador de les propostes clàssiques, caracteritzades tant per l’idealisme 

apriorístic, com per la manca de sistematització i el subjectivisme. La creació d’una alternativa 

científica a les tipologies morfo-funcionals. I, també, en tractar-se del primer intent de construir una 

anàlisi dels conjunts lítics tallats en base al reconeixement de les seves dinàmiques internes, de la 

seva dialèctica; on el canvi s’esdevé l’element definitori de l’estudi de la materialitat arqueològica. 

 

 

L’anàlisi morfotècnica del lític tallat en una teoria econòmica en Arqueologia. 

La tipologia analítica laplaciana no va significar, però, una passa endavant en l’anàlisi del 

registre lític tallat en tant que indicador representatiu de les activitats socioeconòmiques. 

 

Tot i la seva validesa en tant que mètode aplicat per a l’anàlisi i reconeixement de les 

morfologies del lític tallat (la generació del registre), i la seva cerca de la dialèctica interna dels 

conjunts estudiats, únicament assolia una anàlisi parcial de la dinàmica econòmica desenvolupada 

pels ítems, donat que aquesta tant sols recollia les participacions del treball en el procés de talla (en 

tant que els trets morfològics categoritzats són producte del treball) i no la seva natura com a 

instrument; i, en segon lloc, des del moment en què articulava una creació del registre on restava 

el·liminada de l’anàlisi i la interpretació la immensa majoria dels productes dels processos 
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productius mitjançant la talla. Així per exemple, en el cas de Túnel VII, la proporció d’artefactes que 

presenten una formatització secundària és, tan sols, de 1’88%24, per contra, la proporció de peces 

que presenten indicis d’ús (instruments) és del 3’66%25. És més, en les anàlisis exploratòries del 

conjunt ja es va poder manifestar la manca de coherència material de les interpretacions funcionals 

tradicionals a partir de les morfologies tipològiques: 

 
 

“En el Estadio Inferior hemos analizado dos piezas que morfotécnicamente clasificaríamos como 

puntas pero, en contra de lo esperado, sus extremos distales han sido utilizados para raspar sobre 

madera y sobre hueso. Este dato confirma el riesgo que comporta la deducción directa de la función 

de un instrumento partiendo sólo de su forma.” (Vila et alii, 1995b: 273). 

 

Si l’objectiu darrer de la nostra recerca és una anàlisi socio-econòmica en Arqueologia26, la 

nostra anàlisi del registre lític tallat ha de ser vertebrada en base a una operativitat dins aquesta línia 

d’anàlisi del treball: 

 
“Segons L. G. LUMBRERAS (1984), els diferents productes lítics constitueixen un règim complex i 

complementari de formes que respon a un sistema de funcions concatenades que fa referència a un 

conjunt de necessitats. En conseqüència, la morfologia dels instruments, i per tant el proveïment de la 

seva matèria primera i la seva tècnica de manufactura, seran dissenyats a partir de la funció que els 

mateixos compleixin dins del procés productiu global de la societat, evidenciant un nivell de 

desenvolupament tecnològic.” (Terradas, 1996:163). 

 

És dessota aquest paràmetres, des dels diferents treballs realitzats al llarg de la seva història, 

que l’equip del Laboratori d’Arqueologia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC 

hem emprat la tipologia analítica de Laplace com a base per a una proposta pròpia d’anàlisi del lític 

                                                           
24 .-On 100% és 22.043 ítems identificats i anal·litzats a nivell morfotècnic. L’univers global de casos 
anal·litzats (inclosos aquells que van ser anal·litzats a nivell de matèria primera o ús, però no van ser 
anal·litzats a nivell morfotècnic) és de 22.154 ítems. 
25 .-On 100% és 20.814 (el nombre total de casos anal·litzats a nivell funcional). El 96’34% està conformat tant 
pels artefactes que no presenten empremptes d’ús (94’93%), com per aquells ítems que no han pogut ser 
anal·litzats per alteracions depositacionals o postdepositacionals (1’40%). 
26 .-Per al cas etnoarqueològic que aquí ens ocupa: “A partir de una definición de los rasgos (de las relaciones) 
esenciales del Modo de Producción cazador-recolector, queremos ver cómo quedan éstos materializados en 
un registro etnográfico y arqueológico correspondientes a una única expresión fenoménica concreta (la 
sociedad yámana en nuestro caso).” (Estévez i Vila, 1995a: 18) 
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tallat com a element significatiu de les dinàmiques tecnològiques i productives; en definitiva, 

econòmiques (Briz et alii, 2002 i e.p.; Carbonell i Estévez, 1976; Clemente, 1995, 1997 i 2000; 

Clemente et alii, 1996; Estévez et alii., 1981 i 1984; Mansur i Vila, 1993; Pie i Vila, 1992; Terradas 

et alii, 1999; Vila, 1977, 1981, 1985a, 1985b, 1986, 1987 i 1988; Vila et alii, 1995b). 

  

És, doncs, un replantejament de la proposta laplaciana destinada a una descripció operativa 

de les morfologies de les peces lítiques en tant que indici dels processos de treball que els van 

produir, i en relació a l’anàlisi funcional com a indicador dels processos de treball on l’instrument ha 

participat. Ja no la identificació i delimitació dels complexes industrials històrico-culturals i les 

seves dinàmiques d’evolució, sinó l’avenç en el coneixement dels processos productius 

implementats per les societats objecte de la nostra anàlisi (Carbonell i Estévez, 1976; Estévez i Vila, 

1995a; Estévez et alii, 1981; Vila, 1985a i b; 1986, 1987; Vila et alii, 1995a i b); l’específica 

organització de les dinàmiques de producció del lític tallat per al seu posterior ús: 

 
“En este trabajo partimos del análisis de la gestión de los recursos minerales para caracterizar la 

producción de instrumentos de trabajo líticos y su posterior participación en los procesos de trabajo 

destinados a la consecución de bienes materiales de consumo. Para ello, nos interesa conocer, en cada 

uno de estos procesos, la obtención de la materia prima, la transformación de la misma, y su 

posterior utilización. 

Dentro de esta gestión distinguimos dos partes: los procesos implicados en la producción misma de 

instrumentos (obtención y transformación de la materia prima) y aquellos procesos en los que 

participarán estos instrumentos ya elaborados (utilización concreta).” (Vila et alii, 1995b: 261) 27  

 

 Així doncs, la proposta que aquí us realitzem es vincula amb els treballs de recerca abans 

esmentats, que s’inicien (Vila, 1986) amb l’aparició de Introducció a l’estudi de les eines lítiques 

prehistòriques (primer compendi global de la proposta d’anàlisi interdisciplinar multi-tècnica del 

material lític tallat), i que continúen en desenvolupament. 

 

                                                           
27 .- “Nosotros llamamos estrategia organizativa de una formación económico-social al conjunto de 

procesos de trabajo y de reproducción articulado en el tiempo y en el espacio.” (Estévez i Vila, 1995: 21.) 
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 La primera modificació de la proposta inicial de Laplace, seguint la mateixa dialèctica 

originària articulada des del propi mètode, va ser la redefinició del concepte “artefacte” en el nostre 

platejament analític. 

 

Les anàlisis funcionals en els més diversos contextes arqueològics (regionals o cronològics) 

evidenciaven l’existència de peces no considerades artefactes per les tipologies tradicionals (és a dir, 

sense formatització secundària) que havien participat en processos de producció, tot esdevenint 

instruments (Briz, 2002; Briz et alii, 2002 i ep.; Clemente, 1995 i 1997; Terradas, 1996 i 2001). Per 

la sistemàtica d’anàlisi de la proposta, aquests ítems havien restat fora de l’objecte d’estudi de les 

tipologies en tant que residus (“restes de talla”) del procés d’obtenció dels artefactes. 

 

 Alhora, ítems identificats per les tipologies empíriques tradicionals com a “artefactes” o 

“útils” (Merino, 1994; Piel-Desruisseaux, 1989) dins lectures plenament funcionals (recordem, per 

exemple, la llista-tipus de Bordes), no presentaven indicis materials (rastres d’ús) d’haver estat 

emprades com a instrument (Vila, 1985a i b, i 1987). Deixant de banda la manca de definició i la 

confusió entre artefacte i instrument en les tipologies tradicionals, aquesta articulació del 

reconeixement del registre implicava que elements que s’havien rebutjat com a indicatius de 

l’economia caçadora-recol·lectora, en tant que productes secundaris del procés de talla (residus de 

talla), eren elements de cabdal importància per a l’economia del grup.  

 

Conseqüentment, calia una reestructuració d’aquestes categories en clau del nostre interés 

pels processos de treball: d’una banda assumint que qualsevol element que presentés indicis d’haver 

participat en un procés productiu posseia, internament, un valor econòmic i social en tant que el 

treball en ell contingut i evidenciat en els seus trets, producte d’aquest; i en segon lloc, i després dels 

resultats oferts per l’anàlisi funcional, dissociar la categoria instrument de la presència d’una 

formatització secundària de la peça lítica. En la nostra articulació del registre, la totalitat dels 

elements que presentin indicis d’haver participat en un procés productiu mitjançant la tècnica de la 

talla per percussió o pressió (Baena, 1998 i 1999; Bertouille, 1989; Luque i Baena, 1991), passen a 

ser considerats com a artefactes, i objecte de l’anàlisi tecnomorfològica (Briz et alii, 2002 i e.p.; 

Vila, 1985b), tant si es tracta d’evidències de la seva participació com instrument de producció o be 

com a producte d’un procés productiu. Resten afegides també a la nostra anàlisi, doncs, aquelles 
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masses lítiques que no han sofert modificacions de la seva morfologia però han estat emprades com 

a instrument de producció, com ara els percussors (determinats i categoritzats, en aquest cas, dessota 

el seu ús i no la seva morfologia: en el cas de Túnel VII, la seva categorització morfològica seria 

Còdol o Còdol fracturat), i també aquelles masses les quals, en la seva situació estratigràfica o 

micro-espaial,  són susceptibles de tractar-se d’una aportació antròpica. 

I, alhora, considerem instrument, tot aquell artefacte que presenti indicis materials d’haver 

estat emprat com a instrument de producció en un procés productiu (Briz et alii, 2002 i e.p.). 

 

En base a aquesta distinció primera, les antigues “restes de talla” dels plantejaments 

tradicionals i  el mateix mètode laplacià passen a ser, sense encara haver estat anal·litzades a nivell 

traceològic, artefactes. I és necessari incorporar la seva anàlisi al conjunt del mètode analític, 

incialment dissenyat per a les peces amb formatització secundària única i exclussivament, i donar 

cabuda a aquelles peces que no presenten retoc. 

 

La nova proposta va implementar tres noves categories pel reconeixement d’aquelles 

morfologies no previstes en la sistemàtica inicial d’anàlisi de les vores no retocades: angle, fractura i 

xarnera28; la delineació i orientació de les quals es registra dessota els mateixos paràmetres que en la 

resta de la sistemàtica laplaciana (Laplace, 1972), alhora que conserva el procediment per a les 

peces amb formatització secundària. Tant la praxi sintàctica d’anàlisi com l’orientació i anàlisi 

volumètrica proposades inicialment continuen desenvolupant-se dessota els mateixos termes. 

D’aquesta manera s’incorpora al registre la totalitat de les peces lítiques que han rebut una 

inversió en treball en la seva formatització, tant primària com secundària. 

 

A partir de la generació de la formatització primària, podrem articular una primera 

classificació del registre operativa per a la nostra recerca econòmica. La segmentació d’aquest 

conjunt en categories en base a la identificació de la inversió de treball realitzada va generar una 

nova classificació primària morfològica, estructurada en base als criteris de les evidències dels 

processos de treball que l’han generada: esclat o fragment, que pot presentar les característiques 

                                                           
28 .-La  primera, la vora de la peça sense modificació secundària ni trencament en la seva continuïtat en un 
procés de talla (Bertouille, 1989; Merino, 1994, Piel-Desruisseaux, 1989; Vila, 1986); i la segona, el cas de 
fractura de la vora que no és formatització secundària. 
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específiques, a nivell de la seva producció, de presentar una tècnica específica de producció, com el 

cas de dels esclats laminars; o be presentar una inversió de treball secundària un cop obtingut el 

suport: formatització secundària (Vila, 1986). Aquesta classificació primera, indicativa tan sols dels 

procés d’obtenció del suport, no és, però, rellevant morfològicament, en relació a la participació de 

l’artefacte com a instrument de producció en nous processos productius. La sistemàtica analítica de 

les vores (element material de relació amb l’objecte i la força de treball) permetrà un reconeixement 

de les morfologies rellevants en aquests processos productius (continuant amb el mètode 

d’orientació i alineació: Laplace, 1964: 18; 1976 i 1977). 

 

Ara be, tal i com ja havíem vist a l’inici del capítol, la participació de l’instrument en el 

procés productiu es realitza en tant que la seva globalitat (dinamitzada per la força de treball), 

esdevenint l’àmbit d’interacció entre l’objecte de treball i la força de treball.  

Si descomposem aquesta globalitat de forma analítica reconeixerem com la vora activa 

(activa en relació a l’objecte de treball amb el qual manté un contacte directe) és l’àmbit d’interacció 

entre l’objecte de treball i l’instrument de producció dinamitzat, mentre que en la resta del volum 

material de l’instrument (a nivell de les vores no actives) existirà l’àmbit d’interacció entre 

instrument de producció i la força de treball, tecnològicament vertebrat i, possiblement, mediat 

mitjançant el procediment relacional (Briz, 2002: 48).   

Conseqüentment, i en tant que aquesta participació productiva global, la caracterització 

volumètrica de l’artefacte a partir de càlculs basats en els índex longitudinal i de carenat de Laplace 

(1972, 1976 i 1977)29 s’esdevindrà bàsica per a una correcta caracterització de l’instrument en la 

seva participació en el procés de producció. 

 

Avaluació del sistemes de constatació d’interrelacions i significació del conjunt. 

Coherents amb els plantejaments que hem anat desenvolupant al llarg de totes aquestes 

pàgines, cal, finalment, avaluar en consonància amb la nostra teoria substantiva i la seva lògica, els 

instruments lògics i de càlcul que proposem. Sempre, com en la resta dels casos, en el contexte de la 

recerca que es desenvolupa en el nostre entorn. 

 

                                                           
29 .-El segon, modificat (com veurem més endavant) per a la seva aplicació a l’anàlisi de Túnel VII. 
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Ja hem definit clarament quin és el tipus de correlació que considerem rellevant en les 

nostres propostes interpretatives. Associació i homogeneïtat30 dels conjunts són els dos trets 

significatius en les nostres interpretacions: correlació associativa entre forma i funció, i 

homogeneïtat del conjunt vinculat a un procediment de consum; homogeneïtat que cal comprovar 

tant en els diferents trets de les morfologies com en les seves interrelacions.  

En ambdós casos cal tenir en compte, però, l’existència d’una gradació, abans indicada, en el 

nivell d’identificació dels usos desenvolupats pels instruments.  

Cal vertebrar, doncs, un mètode capaç d’articular-se segons aquestes especificitats del 

registre, i avaluar quins dels instruments analítics quantitatius s’ajusten millor a aquest tret i, 

òbviament, a la nostra teoria substantiva i la seva lògica. 

 

Una de les línies punteres actuals en la recerca quantitativa (i no només en Arqueologia) és el 

conjunt de tècniques i aplicacions reunides en la Intel·ligència Artificial (d’ara en endavant IA). 

L’IA ha esdevingut un destacat instrument per a la ressol·lució de problemàtiques 

caracteritzades per una complexitat manifesta en les necessitats del càlcul matemàtic: en el nostre 

cas, la necessitat de treballar amb una escala qualitativament variada (en tant que correlat de la 

gradació quantitativa de la capacitat de l’anàlisi) dins els còmputs d’una variable mesurada. 

És per aquest motiu, entre d’altres, que l’IA. ha estat percebuda en l’estudi del registre lític 

tallat com una de les noves vies d’avenç, tot superant una manca de capacitat analítica tant per part 

dels mètodes estadístics tradicionals, com pels plantejaments de l’Arqueologia. S’intenta, doncs, 

deixar enrera els plantejaments interpretatius tradicionals (teoria substantiva) i la suposada manca de 

capacitat analítica dels aparells quantitatius emprats fins el moment (estadística descriptiva i 

inferencial), mitjançant un nou instrument de càlcul quantitatiu. 

 

 És en base a la seva capacitat analítica i de contrastació dels resultats assolits per les anàlisis 

de la recerca (sobretot mitjançant els sistemes experts (Forsyth i Rada, 1986)), que l’IA31 ha estat 

una de les vies d’exploració de desenvolupament de la recerca amb major popularitat, darrerament, 

en Arqueologia (Barceló, 1992, 1996a i b; Barceló et alii,  1999a; Fernández Martínez, 1985; 

Gower, 1993b; Pijoan et alii, 1999 i e. p.; Pujol-Gruart, 1999; Read, 1989; Rodríguez et alii, 1995; 

                                                           
30 .-Dinàmica, però. 
31 .-I el motiu pel qual aquí l’avaluarem lleument. 
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Van den Dries, 1998; entre molts d’altres). La seva especificació per a treballar en àmbits de diversa 

gradació quantitativa (que formalitza, lògicament, una variabilitat qualitativa), ha determinat la seva 

irrupció, amb gran força, en la nostra ciència: aquesta doble variabilitat, quantitativa i qualitativa, és 

un fet elemental de les materialitats arqueològiques, en tant que productes que són, d’una dinàmica 

marcadament complexa (de generació i anàlisi). 

 

Tot remetent-vos a la bibliografia per a una revisió en profunditat del sorgiment, 

formalització teòrica i línies d’aplicació bàsiques de l’IA (AAVV, 1992; Álvarez Munárriz, 1994; 

Cortés et alii, 1994; Hilera et alii, 1995; Kowalski, 1986; Mitchell, 1996; Nilsson, 1987; Weiss i 

Kulikowski, 1991), aquí ens concentrarem en la línia que l’IA ha desenvolupat per a la ressol·lució 

de problemes d’iguals característiques que els que existeixen en el nostre plantejament. 

 

 Una de les raons que ha possibilitat aquesta expansió de les aplicacions en Arqueologia, i no 

només en aquest camp, ha estat el disseny i ús de la lògica difusa (fuzzy) per part d’un important 

nombre d’aplicacions de l’IA (Barceló, 1996a; Cortés et alii, 1994; Nelson, 1987). 

 

Enfront la lògica formal, la lògica difusa es caracteritza per una articulació aproximativa en 

les seves relacions. La lògica fuzzy no treballa dessota paràmetres qualitatius en terme positius o 

negatius (veritat o mentida)32, sinó que articula un reconeixement quantitatiu de les distàncies 

relatives a la condició de veritable o fals, permetent treballar en àmbits que, dins l’anàlisi, no estan 

classificats dins aquestes categories. La possibilitat que obre la lògica difusa enfront la lògica formal 

tradicional és la capacitat de quantificació de la distància d’aquesta relació: tota operacionalització 

del coneixement es troba a una distància major o menor d’aquesta “veritat/realitat”, el càlcul de la 

qual s’esdevé, mitjançant la teoria de probabilitats, un índex de la seva verosimilitud: 

 
“Usualmente, aunque no exclusivamente, los métodos usados en la diversificación para representar 

la incertidumbre son numéricos y entre ellos destacan los basados en la teoría de la probabilidad, la 

teoría de la evidencia de Shafer y los basados en la lógica difusa.” (García Calvés, 1992: 131). 

 

                                                           
32 .- El concepte de “veritable”, es qualifica en tant que la seva relació amb la realitat, és a dir, la seva 

capacitat d’una representació interpretativa efectiva del món real. 
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 Aquest plantejament, possibilita el desenvolupament de càlculs i procediments aproximatius 

a les nostres hipòtesis, aproximació que resta, també, quantificada i recollida en un factor de certesa: 

 
“Un <<Factor de Certeza>> es un número, de entre los de un intervalo real fijado, que se les asigna a 

cada regla de la base de conocimientos y que indicará el grado de certeza de la hipótesis de la regla 

en presencia de la evidencia.” (Op. Cit.: 136). 

 

 En lloc d’establir una relació necessària, la lògica difusa ens permet treballar en termes de 

suficiència: suficiència de les condicions d’establiment de les relacions. 

 Coherentment, la lògica difusa pretén una operacionalitat evident enfront tota anàlisi 

concentrada en l’interpretació i explicació de la realitat, donada l’existència dinàmica 

(transformació) d’aquesta darrera. 

 

 L’articulació de la recerca concreta que aquesta lògica ha vertebrat és la d’una heurística 

exploratòria que cerca les correlacions possibles dins una gradació de la seva capacitat (nombre de 

casos assumits) interpretativa. Així, pot generar-se una única interpretació (la més eficaç d’entre les 

assolibles o bé la sol·lució més probable) o bé una gradació de les sol·lucions possibles. 

 
“Una búsqueda heurística es un procedimiento que aplica pasos plausibles para navegar en un 

espacio de alternativas immenso, con el fin de conocer mejor (o una colección de las mejores) 

alternativas para cierto propósito. Lo que convierte a esta búsqueda en heurística es que el 

procedimiento no garantiza que el resultado sea la mejor de todas las alternativas, o una colección 

que incluya la mejor alternativa, si bien el procedimiento se aproximará bastante a ella, de acuerdo 

con cierto criterio. Ese criterio puede que no sea muy riguroso y que no siempre proporcione una 

solución óptima, si bien esta será la mejor que se puede obtener, muy superior a la que se habría 

logrado sin una búsqueda heurística. Se insiste en aquello que es alcanzable y suficientemente bueno, 

prescindiendo de lo que es óptimo, pero inalcanzable.” (Barceló, 1996: 27). 

 

L’articulació d’aquesta heurística s’ha vehiculat, en el cas que ens ocupa, en dues línies 

bàsiques d’aplicació concreta: els algortimes genètics i el corrent connectivista de disseny de xarxes 

neuronals. 
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 Un algoritme genètic (AAVV, 1992; Cortés et alii, 1994; Kowalski, 1986; Mitchell, 1996; 

Weiss i Kulikowski, 1991) és un procediment de cerca inductiva automàtica sobre base no dirigida, 

mitjançant una simulació d’una part de les lleis de la sel·lecció biològica. En una sistemàtica de 

cerca d’associacions significatives no dirigides (aquestes són reconegudes com a significatives en 

funció de la seva capacitat explicativa a nivell de la seva competitivitat a posteriori), es genera una 

competència entre aquestes, tot produïnt-se una sel·lecció “natural” entre elles (Barceló, 1996a). 

El mètode d’establiment de la interpretació més adequada i acurada es desenvolupa en una 

el·liminació d’aquelles menys aptes en adaptar-se a una situació d’efectivitat explicativa (Mitchell, 

1996), “sobrevisquent” aquella (o aquelles) millor adaptada a la situació problemàtica a resoldre, 

amb la conseqüent eliminació de les restants. 

 L’ús dels algoritmes genètics, però, no està lliure de complicacions que afecten la seva 

capacitat explicativa: 

 
“La dificultad con los algoritmos genéticos es que el usuario no tiene control alguno del mecanismo 

de descubrimiento; los programas basados en algoritmos genéticos producen asociaciones al azar 

basándose en juicios probabilísticos acerca de la idoneidad de las reglas así generadas y despreciando 

el conocimiento previo que tiene el usuario acerca de las mismas.” (Barceló, 1996a: 106); 

 

tot generant-se propostes explicatives il·lògiques, producte d’aquesta manca de control sobre el 

procediment. Aquesta mancança es deriva de la mateixa lògica emprada, producte d’un plantejament 

estrictament idealista, segons el qual una recerca no dirigida, basada en una “dinàmica de l’atzar” 

pot constatar l’existència de pautes rellevants. 

 

 Dues són les observacions a realitzar des de la nostra proposta teòrica sobre el plantejament 

de “l’heurística genètica”. 

 D’una banda, destacar l’articulació plenament neo-darwinista que és la base sobre la qual se 

sustenta tota aquesta anàlisi quantitativa. Ja hem vist en pàgines anteriors quines són les mancances 

de la teoria evolutiva biològica (les lleis de sel·lecció natural) en relació a l’aplicació en l’àmbit de la 

interpretació social i històrica. Difícilment ens és lògic, doncs, el mateix plantejament per a poder 

articular una anàlisi quantitativa de relacions socialment generades. Deixant de banda l’idealisme 

mateix del plantejament, destacar que l’estructuració competitiva mancada de supervisió no 

necessàriament reflexa associacions socialment generades, sinó aquelles que el plantejament 
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idealista de la proposta de recerca fa sorgir, independentment del seu correlat social. Així per 

exemple, pot esdevenir-se que la correlació entre forma i funció de les nostres peces es produeixi a 

nivell de la matèria treballada i la col·loració (que no matèria primera) de l’instrument. Una relació 

òbviament mancada de significació econòmica, però rellevant en tant que és la que més casos 

(individus) aconsegueix acollir. 

 

 La segona de les vies a avaluar en la seva aplicabilitat a la nostra recerca és la del corrent 

connectivista d’inducció automàtica (AAVV, 1992; Barceló, 1996a; Hilera i Martínez, 1995; Nilson, 

1987; Weiss i Kulikowski, 1991), la forma d’aplicació més coneguda de la qual són les xarxes 

neuronals. De la mateixa manera que en el cas anterior, la lògica emprada en el seu ús i la 

interpretació dels seus resultats és la lògica difusa. 

 

 Una definició simplificadora d’aquesta aplicació ens permet concebre les xarxes neuronals 

com a algoritmes associatius estructurats d’unitats de còmput, el funcionament dels quals es basa en 

l’interconnexió d’aquestes i la seva actuació conjunta i cooperativa. El seu objectiu és assolir una 

correlació entre un estat inicial (les nostres hipòtesis de partença) i un estat final (la contrastació de 

les mateixes) (Barceló, 1996b) mitjançant la cerca de correlacions. De la mateixa manera que en el 

cas de l’algoritme genètic, el procediment de càlcul es realitza per reiteracions, amb un processat 

sistemàtic i repetitiu dels càlculs necessaris en què l’interconnexió “regularitza” (en un símil 

simplificador) els resultats que són, bàsicament, probabilitats de relació. 

 De les dues modalitats bàsiques existents (xarxes no supervisades i supervisades)33, les 

segones són, evidentment, les que ofereixen una major possibilitat de seguiment i control: 

 
“El algoritmo de retropropagación del error34 es un proceso iterativo de corrección y refinamiento 

progresivo de la matriz de pesos neuronales creada por la función anterior: en cada ciclo se utiliza el 

error (diferencia entre el resultado real y el calculado por el programa) para ajustar los pesos y la 

                                                           
33 .-Són considerades supervisades aquelles en què la persona usuària coneix i assigna el pes estadístic de les 
variables sel·leccionades i introduïdes en la xarxa neuronal. No supervisades seran aquelles que no 
acompleixen aquest requisit. Independentment d’aquest fet, en el disseny de les estructures de les xarxes 
neuronals, sempre existirà un sector de les interaccions (anomenat “capa”), situat entre la capa d’introducció 
de dades i la capa d’obtenció de resultats, del qual es desconeixerà el comportament. 
34 .-L’algoritme de retropropagació de l’error és una xarxa neuronal supervisada. Aquesta nota no apareix  a 
l’original. 



Cap. 7. Metodologia d’anàlisi econòmica del registre lític tallat. TESI II. 

Pàg. 300 

función de activación de cada una de las neuronas que componen el sistema, de forma que ese error 

se reduzca progresivamente, manteniendo constantes los estímulos iniciales.” (Barceló, 1996a: 111). 

 

En relació al paradigma connectivista, les nostres observacions seran força similars al cas 

anterior. Tot i que, a diferència de l’algoritme genètic, no es tracta d’un model darwinista sinó 

cooperatiu, es reprodueix l’articulació (errònia segons el nostre plantejament) d’una cerca heurística 

tot i que, en aquest cas, el Domini sia delimitat per unes hipòtesis prèvies prefixades i la incidència 

matemàtica de les quals és sel·lecionada. 

 

La problemàtica de tota anàlisi heurística és la manca de vertebració d’un correlat clar i 

controlable amb les operacions lògiques i les hipòtesis de partença, tot vertebrant una metodologia 

desestructurada i els resultats de la qual poseeixen una problemàtica destacada en relació a la seva 

estructuració amb els plantejaments de la mateixa recerca. Amb això no volem desautoritzar la 

necessitat d’una contrastació entre la nostra teoria interpretativa i els resultats de l’anàlisi de la 

realitat, òbviament, sinó reivindicar que les nostres metodologies han de ser (com hem anat 

defensant al llarg de tots els capítols) un producte coherent sorgit de les nostres teories, substantiva i 

epistemològica, i adequat a elles. 

 

Fins i tot l’heurística estrictament exploratòria, no pot considerar-se, dessota el nostre parer, 

com a vàlida en l’anàlisi d’aquest tipus de correlacions complexes (especialment, caldria afegir, en 

el cas de les correlacions complexes), doncs els resultats per ella produïts condicionaran de forma 

marcada i manifesta les futures línies d’avenç de les nostres recerques. 

 

Cal, finalment, apuntar un seguit d’observacions sobre les aplicacions d’inducció automàtica 

en la recerca arqueològica i de l’anàlisi del registre lític en concret. 

L’ús de la lògica difusa es coetània (i està estretament interrelacionada) amb el 

desenvolupament dels paradigmes, primer caòtic i posteriorment complexe, des de la segona meitat 

de la passada dècada dels setanta. Si recordem les conclussions que havíem assolit en el segon 

annexe al capítol segon (i, parcialment, el primer també), podrem apreciar aquesta estreta relació. De 

la mateixa manera que en el cas del paradigma, el seu sorgiment és producte de la consciència de la 
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necessitat d’una recerca preparada i equipada per a una anàlisi de la realitat des de la seva 

perspectiva d’interconnexió global i dinàmica constant. 

Enfront, els inconvenients de l’ús d’una dinàmica de recerca que es distingeix tant per la 

seva problemàtica de vertebració amb una teoria que es caracteritzi per un seguiment i control del 

procés, com pel seu marc d’idealisme interpretatiu. El nivell actual de desenvolupament de la lògica 

fuzzy no permet que assoleixi, hores d’ara, les quotes d’efectivitat que d’altres lògiques (la 

Dialèctica), articulades sobre una estadística de tall clàssic però inferencial, sí han assolit (Álvarez, 

1992; Barceló et alii, 1999a; Calvo, 1978; Gonick i Smith, 1999; Gower, 1988, Orton, 1988; 

Shennan, 1992; Shott, 2000; Sokal, 1988; i destacant especialment, pel registre lític, les propostes de 

Laplace abans esmentades). 

Novament, reivindiquem la Dialèctica com la lògica més adequada per a una correcta anàlisi 

de les dinàmiques complexes de la realitat, remarcant la necessitat, darrera de tota aplicació tècnica, 

d’una sòlida teoria adequada per a l’anàlisi real de la problemàtica que ens ocupa. L’algortime, fixat 

dessota els trets i paràmetres que remarcàvem i reivindicàvem a les conclussions del capítol segon. 

 

El reduccionisme a la simple aplicació tècnica (com ja hem vist en el cas de la traceologia en 

relació a l’anàlisi funcional) no articulada teòricament, no és sinó l’establiment de les línies de la 

recerca sense una reflexió prèvia, en funció d’una tècnica cientifista enlluernadora que, en el cas de 

la nostra disciplina, arriba a esdevenir, en alguns casos, “Arqueologia de disseny” (Lull, 1999). 

Sovint (i amb aquest treball es pretén articular un cas concret), l’ús d’instrumental analític simple, 

articulat coherentment a nivell de la praxi i la dinàmica a anal·litzar, permet assolir resultats 

substantius a nivell de les nostres interpretacions. 

 

Aquesta afirmació no s’ha d’entendre ni com un menyspreu ni com una anul·lació de les 

possibilitats que ofereix el càlcul i l’anàlisi mitjançant l’IA., sinó com la necessitat de reivindicar a 

la producció d’algoritmes i aplicacions en IA. l’esforç imprescindible per a generar un aparell lògic i 

metodològic per a les seves propostes. 

L’articulació de vies de recerca en base a nous aparells d’anàlisi han de mantenir, de la 

mateixa manera que les velles propostes, una coherència i efectivitat respecte tant als plantejaments 

teòrics com, sobretot, l’efectivitat en assolir resultats veritablement rellevants. 
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La importància i validesa de les nostres propostes no es consolidaran en la novetat 

tecnològica dels instruments analítics, sinó en l’ús coherent dels instruments analítics necessaris i 

suficients, en una vertebració lògica reflexionada, estructurada, coherent i dialèctica. És en base a 

aquesta vertebració lògica que un instrument analític resulta coherent, no tan sols en relació a la 

teoria que l’ha generat, sinó també en relació als resultats a assolir i la seva validesa per a interpretar 

i explicar la realitat. Cal cercar l’ajustament i coherència de les nostres propostes en totes dues 

direccions: tant els plantejaments com els resultats a assolir han de determinar la nostra praxi. 

 

 

 

Producció i Consum en la concreció de l’instrument. 

Fins el moment hem caracteritzat, mitjançant l’anàlisi, els individus que constitueixen el 

nostre domini d’estudi. Aquesta primera classificació, operativa però estrictament manipulativa 

inicial, es troba articulada en un doble camp, paral·lels, de reconeixement funcional i morfològic. No 

és representativa, doncs, de la dinàmica econòmica generada per la relació entre ambdues esferes, 

sinó que tan sols sitúa en comú els resultats d’ambues analítiques. Cal, conseqüentment, generar una 

interpretació que posi en evidència les seves relacions. 

 

Aquesta interrelació entre producció i consum ha de restar manifestada en la constatació de 

l’existència de pautes de correlació entre les dinàmiques de les morfologies generades, i els consums 

desenvolupats.  

En la concreció de l’anàlisi: la determinació de les dinàmiques morfològiques rellevants dels 

instruments que desenvolupen determinats processos de treball. A partir de les característiques 

morfològiques de la vora activa, la identificació de dinàmiques en la seva morfologia, a nivell del 

conjunt d’instruments que han desenvolupat un procés de treball concret (sots-domini).  

És en aquest punt on cal destacar un element bàsic de la proposta de Laplace: no es pretèn la 

construcció d’una vora-tipus ideal a partir de l’anàlisi dels conjunts de vores, sinó el reconeixement 

de les tendències dinàmiques internes (en tant que moviment: Laplace, 1966 i 1974) de les 

morfologies emprades en els àmbits dels procediments de consum. Dinàmiques reconegudes, 

anal·litzades i jerarquitzades en la nostra interpretació, i que expressarem de forma analítica (Vila, 

1988). 
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Però la participació de l’instrument en el procés productiu és en la seva globalitat en tant que 

realitat material de la qual forma part la vora activa (aquesta darrera no participa en el cicle 

aïlladament). Un cop constatada l’existència d’aquestes dinàmiques per part de les vores actives, 

caldrà articular el reconeixement de la possible existència d’una relació secundària entre l’ús 

implementat i les morfologies de la resta de les vores (no actives) i els trets volumètrics i de suport 

de l’instrument (inclosa la matèria primera); és a dir, una avaluació de la morfologia global de 

l’instrument, en relació a la seva participació en el procés de producció. La vora activa, en tant que 

element de l’instrument de la qual podem identificar materialment la seva participació en el procés 

productiu, s’esdevé l’element de referència per a l’anàlisi de la peça, però no l’únic i exclussiu.  

Aquesta anàlisi de les vores no actives passa, evidentment, per l’avaluació d’aquestes en el 

seu paper d’àmbit de relació entre l’instrument de treball i la força de treball. La manca de 

constància material d’aquest contacte en aquestes vores comporta una problemàtica més que evident 

per a la seva anàlisi arqueològica. Les possibles línies d’avaluació d’aquest tret s’haurien de 

vertebrar en el reconeixement de pautes morfotècniques en el conjunt d’aquestes vores de possible 

aprehensió, amb especial rellevància i importància d’aquelles formatitzacions secundàries sense 

indicis materials de tractar-se de vores actives, però presents en un instrument de treball. 

En el cas concret d’aquest treball, però, ens concentrarem en la realització del processat i 

resultats en relació a les vores actives i les caracteritzacions volumètriques, com a exemple concret 

de la nostra proposta. 

 

La constatació d’aquesta correlació (en un doble nivell jerarquitzat: en primer lloc, en relació 

a les vores actives; i en segon lloc, en la relació amb la resta de l’instrument com a globalitat) no ha 

d’articular-se, però, com una simple heurística exploratoria en el sí de l’instrument. El nostre 

plantejament ha estat el d’una jerarquització en la sel·lecció de les variables rellevants per a l’ús 

productiu de l’instrument de producció (tant en el cas d’una inversió de treball en una formatització 

secundària com en els casos sense aquesta formatització), i la coetània jerarquització d’aquesta 

constatació en la nostra anàlisi i representació. A tall d’exemple compilatori: la presència de 

determinades fractures o determinats angles, determinades volumetries o les característiques físiques 

específiques de cada matèria primera (Terradas, 1996; Terradas et alii, 1991) condicionen la 

possibilitat de realització de determinades formatitzacions secundàries (Baena, 1998 i 1999; 
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Bertouille, 1989) o l’ús en determinades cinemàtiques de treball o sobre determinats objectes de 

treball; tant a nivell d’un ús com a vora activa, com en relació a l’implementació del procés de 

treball per part de la força de treball (formes de manipulació, determinació del procediment 

relacional, etc…). 

En aquesta recerca d’una pauta associativa entre la morfologia i morfotècnica de 

l’instrument35, d’una banda, i la funció implementada per aquest de l’altra, considerarem el procés 

de treball (objecte de treball i cinemàtica identificada)36 com a variable independent (en tant que 

l’obtenció de béns de consum directes per a la pervivència i supervivència són l’objectiu darrer de 

tota producció humana, independentment de la seva especificitat històrica productiva; i que 

s’assoleixen mitjançant la producció en unes condicions socio-econòmiques determinades), element 

referenciador tant de les morfologies correlacionades en un determinat moment, com de la 

variabilitat diacrònica producte del desenvolupament de les forces productives. Una anàlisi doble en 

base a, d’una banda, la constatació de l’existència d’una correlació entre forma i funció, i, en segon 

lloc, a l’avaluació de la dinàmica interna del grup d’instruments emprats per a un procés de treball 

determinat que aquesta recurrència primera ens ha mostrat. 

 

Els resultats així assolits ens han de permetre generar una nova classificació del registre lític 

tallat.  

En base a aquesta dinàmica, econòmica, entre producció i consum, els artefactes són 

classificats dessota una categorització reconeixedora tant de la producció de les morfologies 

(morfotècnica, en tant que treball i, per tant, tècnològicament articulat)) com de les produccions per 

ells implementades en el cas d’haver esdevingut instruments, podrem articular una classificació del 

conjunt del registre lític en base a la seva natura econòmica. I, al mateix temps, posar de manifest 

quines són les variables rellevants per a la nostra anàlisi econòmica, permetent-nos el·liminar 

aquelles supèrflues; sempre dins un mateix cas socio-històric.  

 

                                                           
35 .-Distingim entre morfologia i morfotècnica en tant que la primera és conformada pels trets materials que 
integren tot artefacte, mentre que la segona categoria es refereix a la interpretació realitzada per l’anàlisi 
d’aquests trets, evidenciats com a producte d’una procés de treball tecnològicament articulat. 
36 .-Hem de tenir en compte, però, la gradació qualitativa (quantitativa en darrer terme) existent en les nostres 
anàlisis (i determinacions) funcionals, esmentada pàgines més amunt. (Clemente, 1995). 
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Així com els tipus primaris laplacians eren generats a partir de les interrelacions de les 

variables en què havien estat descomposades les morfologies37, d’igual manera les nostres noves 

categories classificatòries vénen delimitades per les variables morfotècniques i d’ús, articulades pel 

reconeixement d’aquesta natura econòmica; és  a dir, a partir del seu reconeixement com a elements 

de la relació de les dues esferes econòmiques, i caracteritzats per la relació entre els seus trets 

morfotècnics i funcionals (Vila, 1977, 1985b, 1986 i 1988), jerarquitzats en funció del seu nivell 

d’interrelació. 

 

La nostra nova classificació de la globalitat del registre lític tallat s’articularà en una triple 

categorització: d’una banda, passem a considerar instrument tot artefacte que hagi estat emprat en 

un procés productiu com a instrument de producció (artefactes que han esdevingut instruments). En 

segon lloc, identificarem com a rebutjos, totes aquells ítems que presenten trets morfològics 

rellevants equivalents a les identificades materialment en les pautes d’ús dins una població 

instrumental (l’element definidor de la qual, seria la correlació dinàmica entre morfologia i ús), però 

que no han participat en cap procés de producció, tot transferint el seu valor (artefactes rebutjats). 

Finalment i en tercer lloc, classificarem com a residus tota la resta de morfologies, independentment 

dels seus trets, (Briz et alii, 2002 i e.p.), podent esser reconeguts tant com a generats pels processos 

productors d’artefactes lítics (residus artefactuals), com per l’ús d’aquests en nous processos de 

treball (residus instrumentals). Aquest darrer cas (present en el registre de Túnel VII (Clemente, 

1995, 1997 i 2000)), identificat en aquelles morfologies que presenten ús constatat però la seva 

morfologia (amb especial rellevància a la seva volumetria, o en el cas d’instruments que presenten 

fractures) no correspon a les pautes morfo-funcionals identificades per a aquell procés de treball. 

 

                                                           
37 .- Per exemple: “DT4= Lame à dos et troncature oblique à angle obtus” (Laplace, 1964: 49). 
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Aquest nivell d’anàlisi classificatòria, d’identificació primària del conjunt, pot ser 

incrementat en tant que la caracterització específica dels conjunts instrumentals per a una millor 

comprensió de les dinàmiques econòmiques internes del conjunt (la identificació classificatòria 

morfològica dels instruments s’articula en funció de la recurrència estadísticament significativa dins 

els instruments emprats per a un procés de treball determinat). En tractar-se d’una relació històrica 

concreta, l’escala de recurrència ve determinada per l’homogeneïtat del mateix conjunt instumental, 

posant en evidència els seus atributs rellevants, vertebrats en dinàmiques de correlació 

jerarquitzades. O, alhora, de l’instrument concret, com a individu aïllat caracteritzat per unes 

especificitats rellevants per a la recerca que s’estigui desenvolupant.  

 

Un instrument emprat per a tallar pell (exemple hipotètic), resta caracteritzat per l’articulació 

del conjunt de trets rellevants en la seva dinàmica econòmica: instrument per a tallar pell, sobre un 

Imatge 49.- 
Proposta de reconeixement 
dels instruments, rebutjos i 
residus. 
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esclat de matèria primera concreta, amb trets volumètrics i morfològics (Laplace, 1972: 104-105) 

significatius dins les dinàmiques del conjunt d’instruments que han implementat aquell procediment 

de consum.  

La codificació sistematitzada d’aquesta nova categorització, sempre i quan l’aplicació sia 

coherent amb tots els plantejaments que acabem de realitzar, és una convenció representativa, 

ajustable conseqüentment, al processat matemàtic implementat per les nostres recerques concretes. 

La codificació final no és l’objectiu de la nostra classificació sinó el contingut substantiu (i 

delimitador) de la nova categoria. I el què sí resultarà estrictament necessari serà l’explicitació, dins 

el nostre mètode de codificació, de la jerarquització de les dinàmiques internes d’aquell conjunt. En 

la proposta que aquí es presenta, s’ha optat per implementar, des de la codificació i sintaxi de 

l’anàlisi morfotècnica abans explicitada, una sistemàtica expressa: el símbol “/” per a indicar una 

equivalència en la possició jeràrquica, i situar entre parèntesi “()” aquelles tendències situades en un 

grau jerarquicament inferior en relació a la seva representativitat. Així, el reconeixement d’una 

dinàmica característica en peces no retocades de presència d’angles simples o abruptes (igualtat 

jeràrquica) de preeminència rectilínia amb un segon grup significatiu (però quantitativament menys 

important que l’anterior) de morfologia sinuosa es representaria: 

 

[aS/Arect(sin)] 

 

En cap moment hem d’entendre aquesta codificació com la creació d’una categorització 

referència d’estil tipològic. La unicitat de la representació (unicitat simplificadora) no pretén 

substituir el reconeixement de la dinàmica del conjunt: sel·lecciona i jerarquitza, però no el·limina la 

diversitat i complexitat “natural” existent en el conjunt. Com podrem apreciar en traslladar les 

nostres identificacions a les categoritzacions dels artefactes, és prevista l’existència d’un volum 

considerable de diversitat (especialment pel què respecta als rebutjos) en els conjunts arqueològics. 

Aquesta diversitat, dinàmica, que haurem anal·litzat amb la nostra metodologia, és producte de la 

complexitat del nostre fenòmen d’estudi. 

 

 

La identificació de les dinàmiques forma-funció. 
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 Per a la identificació de les dinàmiques esmentades, articulem una organització de les nostres 

dades en base (element de referència) a la finalitat darrera de tot procés de producció: l’obtenció, 

mitjançant el treball, a partir d’un objecte de treball, d’un objecte de consum. 

 

Estructurem la nostra base de dades emprant els trets definidors del procés de producció i 

l’objecte de treball, i no de l’instrument, com a element referenciador (variable independent) dins la 

constatació de l’associació hipotètica.  

Cerquem, en el conjunt d’artefactes que han esdevingut instruments, la dinàmica 

significativa en la morfologia dels trets i les seves associacions internes (i quin és el seu valor relatiu 

jerarquitzat), emprades en un determinat procés productiu, funcionalment caracteritzat. 

 

És en aquest punt on cal posar de manifest dos aspectes interessants de l’anàlisi funcional: 

d’una banda, la problemàtica del volum reduït d’ítems que presenten traces d’ús38; en segon lloc, la 

complexitat i variabilitat interpretativa d’aquesta anàlisi, esmentades en el capítol anterior i la guia 

de la base de dades presentada al CD-ROM. 

 

En relació a la primera qüestió, destacar que el volum de les peces anal·litzades que 

presenten indicis d’ús en el cas de Túnel VII és del 3’66%, on el conjunt global està format per 

20.814 analítiques, amb una representativitat que s’incrementa fins el 10% (n=7.545) si eliminem 

aquells ítems del conjunt que, per la seva mínima volumetria que impedeix la seva manipulació, no 

poden ser emprats com a instruments39. 

 

La tradicional discussió respecte a la representativitat estadística dels conjunts instrumentals 

identificats per l’anàlisi funcional (a causa del seu baix nombre de components en relació als 

artefactes no consumits) és absolutament estèril: no podem intentar avaluar la representativitat d’un 

conjunt respecte a un altre, les gènesis econòmiques de les quals són diferents. La categorització 

classificatòria tradicional ni permet distingir unívocament els productes dels processos productius de 

les restes de talla (en una lògica categoritzadora, errònia, d’equivalència de les unitats) ni el 

                                                           
38 .-Fet, d’altra banda, gens estrany en els conjunts arqueològics (Álvarez, 2002; Álvarez et alii, 2000; Barton et 
alii, 1998; Clemente, 1997 i 2000; González e Ibáñez, 1993; Terradas et alii, 1999; Vila, 1981, 1985a i 1987). 
39 .-Determinació que s’ha realitzat, però, prèvia constatació de no-ús mitjançant les anàlisis funcionals. 



        Dinàmiques econòmiques de producció-consum en el registre lític caçador-recol.lector de 
l’extrem sud americà. La societat yàmana. 

Pàg. 309 

reconeixement del procés productiu en la seva globalitat, impossibilitant-nos, ara com ara, avaluar 

quina és la ratio respecte al volum de residus que genera la producció dels artefactes.  

 

Destacar, això sí, que en el plantejament del nostre tractament de les dades, pel 

reconeixement de les dinàmiques morfològiques pel consum, hem treballat amb el conjunt global 

d’instruments identificats de tot el jaciment (n=762), sense segmentar els diferents moment 

d’ocupació reconeguts, tot assumint una unitat de significat a nivell de les relacions forma-funció, 

pel període que cobreixen les nou ocupacions del jaciment. 

 

I, en segon lloc, i respecte a la complexitat de l’anàlisi funcional (en quant als seus resultats) 

i recuperant quelcom esmentat més amunt, destacar la necessitat d’articular sistemàtiques de treball 

que possibilitin delimitar i explicar aquesta mateixa complexitat, els fenòmens causals d’aquesta 

variabilitat i la seva dinàmica interna (la qualificació de les restes d’ús en relació als processos de 

treball implementats). Tot un camp de gran interés sobre la correlació entre morfologia i el volum de 

treball de l’artefacte necessari per a un determinat nivell de desenvolupament de les microtraces 

d’ús. Aquesta mateixa correlació és altament significativa en relació als processos de treball i per a 

l’anàlisi de la complexitat que esmentàvem. 

 

La variabilitat dels resultats oferts per l’anàlisi (vegeu l’annexe al CD-ROM) impedeixen 

una caracterització plena dels processos productius en el 100% dels casos. L’anàlisi funcional no 

sempre pot oferir una identificació de totes les variables consignades per a l’anàlisi. S’ha optat, 

doncs, per articular el conjunt en una triple classificació rellevant respecte als elements que, dessota 

el nostre plantejament, poden influir en la producció de determinades morfologies instrumentals: en 

base a l’objecte de treball; en base a la duresa de l’objecte de treball (en evident relació amb 

l’anterior); i, finalment, en base a la cinemàtica de treball. L’estructuració en aquestes tres 

articulacions ens ha de permetre caracteritzar els procés productiu tant a nivell de l’objecte de treball 

com de la duresa de l’objecte de treball i, en tercer lloc,  en funció de la cinemàtica de treball. 

  

 Organitzada la base de dades a partir de l’esfera del consum, doncs, quantifiquem les vores 

actives de cadascun dels conjunts a partir de cadascuna de les variables sel·leccionades de l’anàlisi 
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morfològica40. Segmentats els instruments en base a una variable: aquells que presenten 

formatització secundària d’aquells que no en presenten (fet necessari per la diferència de l’anàlisi). 

Tenint en compte que el què pretenem és caracteritzar la vora activa en el seu conjunt, hem generat, 

però, noves categories destinades a aquells casos en què la complexitat dels trets de la vora (i les 

seves interrelacions) no permetien una inclussió clara en les categories tradicionals. Bàsicament, l’ús 

de les dues categories de “tendència vers” (reservades per a aquells casos en què, tot i la diversitat, 

pot identificar-se una tendència global) i “mixte”  (sense una tendència identificable).  

 

Així, per a cadascuna de les variables, les categories de quantificació són: 

 

*Peces amb Formatització Secundària. 

  

Mode: 

 Tendència predominant vers angles aguts (TDA). 

 Angle Pla (P). 

 Angle Simple (S). 

 Angle Abrupte (A). 

 Tendència predominant vers angles abruptes (TDO). 

 Encoche (E). 

 Tendència mixta entre angles aguts i abruptes (MX). 

 

 Amplada: 

 Tendència predominant profund (TENDP). 

 Profund (P). 

 Poc Profund (PP). 

 Marginal (M). 

 Molt Marginal (MM). 

 Tendència predominant molt marginal (TENDMM). 

 Tendència mixta entre profund i marginal (MIXTE). 
                                                           
40 .-Aquestes variables són, per a les peces retocades: Mode, Amplada, Direcció i Alineació; i per a les peces 
no retocades: Tipus de Vora, Mode i Alineació. L’Orientació no s’ha considerat rellevant en tant que pot ser 
modificada pel mode d’aprehensió en l’ús de l’instrument. 
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 Direcció: 

 Tendència predominant vers directe (TENDD). 

 Directe (D). 

 Invers (I). 

 Bifacial (BIF). 

 Alternant (ALT). 

 Inexistència d’una tendència predominant (MIXTE). 

 

 Alineació: 

 Tendència predominant rectilinia (TENDRECT). 

 Rectilinia (RECT). 

 Concau (CC). 

 Convexe (CX). 

 Sinuós (SIN). 

 Tendència predominant sinuosa (TENDSIN). 

 Inexistència d’una tendència predominant (MIXTE). 

 

 

 

 

 

*Peces sense Formatització Secundària. 

  

Vores: 

 Tendència predominant vers angles (TDA). 

 Angle (A). 

 Fractura (F). 

 Écaillé (E). 

 Tendència predominant vers fractura (TDF). 

 Inexistència d’una tendència predominant (MX). 



Cap. 7. Metodologia d’anàlisi econòmica del registre lític tallat. TESI II. 

Pàg. 312 

 Angle 0 (A0). 

 Xarnera (XAR). 

 

 Mode: 

 Tendència predominant vers angles aguts (TDA). 

 Angle Pla (P). 

 Angle Simple (S). 

 Angle Abrupte (A). 

 Tendència predominant vers angles abruptes (TDO). 

 Encoche (E). 

 Tendència mixta entre angles aguts i abruptes (MX). 

 

 Alineació: 

 Tendència predominant rectilinia (TDR). 

 Rectilinia (RECT). 

 Concau (CC). 

 Convexe (CX). 

 Sinuós (SIN). 

 Tendència predominant sinuosa (TEDS). 

 Inexistència d’una tendència predominant (MX). 

 

 

 

L’instrument matemàtic emprat pel reconeixement d’aquestes dinàmiques és la proposta 

d’anàlisi estuctural dels conjunts lítics creat per G. Laplace (1974, 1975, 1978, 1981; Laplace i 

Livache, 1978), en les aplicacions informàtiques desenvolupades41 per Jordi Estévez i Carles 

Guillamón (Vila, 1986). 

Aquest aparell estadístic va ser dissenyat pel reconeixement dels nivells d’homogeneïtat i 

l’estructuració dinàmica interna dels grups morfològics que conformen un conjunt lític arqueològic. 
                                                           
41 .-Programades en VISUAL BASIC per a plataforma Macintosh. Les aplicacions són la traslació a un 
algoritme automàtic de càlcul estadístic (com qualsevol altre paquet informàtic comercial) de l’algoritme i les 
fòrmulesproposades per Laplace. 
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El procediment vertebra el reconeixement jerarquitzat dels diferents grups en base al nombre 

d’efectius que els composen, tot anal·litzant la significació matemàtica de les diferències existents 

entre aquests grups (Laplace, 1975 i 1981): reconèixer quantitativament el grup en el marc del 

conjunt, i identificar les seves relacions amb els conjunts restants.  

El càlcul estadístic, realitzat a partir de l’anàlisi mitjançant la distància del X2 (Laplace, 

1974, 1975 i 1981; Vila, 1986), determina aquestes diferències rellevants tot assignat-hi ruptures 

significatives internes. 

 I, alhora, anal·litza, les jerarquies existents en cadascun dels segments identificats (a partir 

de les ruptures significatives), tot generant una anàlisi gradual vertebrada en diferents nivells de 

significació42.  

Mitjançant aquest càlcul, no només disposem d’un reconeixement quantitatiu de les ruptures 

existents en el conjunt, sinó que, a més a més, disposem d’un reconeixement de les interrelacions 

internes del mateix, tot vertebrant la seqüència estructural (Laplace, 1974).  

 

El producte de l’anàlisi es presenta dessota una forma gràfica, on el símbol “/” és indicatiu de 

la presència d’aquesta ruptura, i una repetició d’aquest és indicativa d’un increment de la intensitat. 

Així, “/” ens indicaria ruptura significativa; mentre  que “//” indicaria ruptura molt significativa. Per 

contra, el símbol “_________” ens indicaria manca de ruptura o estabilitat. 

 

 

 

 

 

Un exemple dels resultats assolits seria: 

 

 
FAU A    F    MX   TDA  XAR  A0 
    37   8    6    4    0    0  
      /// 
          ___________/ 
               ______/ 
                    ___________ 
                                                           
42 .-Segons Guillamón (Vila, 1986: 75), els umbrals de significació X2 són els habituals per a aquest càlcul 
estadístic: (p<0.05, p<0.01, p<0.001). 
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                         ______ 
 
 

On podem apreciar l’existència de cinc nivells jeràrquics en l’anàlisi assolida (cadascuna de 

les línies), amb la presència d’una ruptura molts significativa (“///”) en el primer grau d’anàlisi entre 

A (angle) i F (fractura), i l’existència d’estabilitats en la resta de nivells, excepte les dues ruptures 

significatives (una per nivell d’anàlisi: “/”) entre TDA (tendència angle) i XAR (xarnera). 

 

Inicialment dissenyat per l’anàlisi de conjunts lítics a nivell estrictament morfològic, dins els 

paràmetres de la Tipologia Analítica (com a exemple, entre molts altres: Laplace 1974 o Laplace i 

Sáenz de Buruaga, 2000), en el noste cas l’hem emprat pel reconeixement de les seqüències 

estructurals en cadascuna de les variables morfològiques anal·litzades, agrupades dessota conjunts 

rellevants a nivell funcional, això és, a nivell del consum (en el nostre cas, trets morfològics d’una 

mateixa variable: Amplada, Mode, etc…). D’aquesta manera, assumim una doble finalitat en els 

nostres càlculs: en primer lloc, determinar quines són les morfologies (descomposades en les 

diferents variables, i avaluades cadascuna per separat) significatives en les relacions producció-

consum articulades per la societat Yámana; i, en segon lloc, la rellevància intrínseca d’aquella 

mateixa variable dins els nostres plantejaments analítics. 

 

No només avaluem la interpretació arqueològica sobre l’àmbit del social, sinó que també 

avaluem la necessitat i efectivitat de les nostres anàlisis, variable per variable, mesurant la 

informació que aporten a la nostra recerca i determinant quines són les rellevants. 

 

La proposta quantitativa, però, també està dissenyada pel reconeixement de les dinàmiques 

entre diferents conjunts (Laplace, 1974 i 1978; Laplace i Livache, 1975) mitjançant la comparació i, 

novament, el reconeixement de les distàncies de diferenciació significatives, dessota els mateixos 

paràmetres de càlcul matemàtic (X2). 

 

L’anàlisi del les dinàmiques estructurals permet evidenciar els canvis (les distàncies de 

variabilitat, en darrer terme) existents entre conjunts lítics. El què en el plantejament incial era (i és) 

emprat per a identificar el canvi entre diferents universos d’anàlisi (diacrònics  o sincrònics), en el 

nostre cas l’emprarem per a avaluar, dins els diferents conjunts que conformen una organització 
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determinada de les nostres dades (recordem que en base als trets dels procesos de treball on aquests 

instruments de producció han participat activament), les dinàmiques existents. És a dir, si existeix 

una variabilitat causal dins un conjunt determinat (per exemple, les diferents cinemàtiques 

implementades) per a les dinàmiques morfològiques identificades com a rellevants. 

 

El producte que l’aplicació informàtica ens ofereix és el següent:  

 
EL X2 GLOBAL ES DE  21.47702  AMB  20  GRAUS DE LLIBERTAT 
QUADRE DE LA DINAMICA DE LA SEQUENCIA ESTRUCTURAL  
      CAR     FAU     PELL    FUS     OS 
TDA .0286 = .0727 = .0000 = .0317 = .0294 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
A   .6000 = .6727 = .5517 = .5952 / .3824 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
F   .0857 = .1455 = .2759 = .1825 = .2353 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
MX  .2571 = .1091 = .1379 = .1746 = .3235 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
A0  .0286 = .0000 = .0345 = .0079 = .0294 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
XAR .0000 = .0000 = .0000 = .0079 = .0000 ESTABILITAT 
 

 

On l’única interrupció significativa existent (marcada, novament, amb el símbol “/”) no és 

prou rellevant a nivell del grup de conjunts (en aquest cas, l’objecte de treball) de la variable A 

(angle). 

 

Així, en el cas anterior, no existeix, a nivell del reconeixement de les vores, un significació 

en funció de l’objecte de treball. 

 

Tot i que el desenvolupament de l’aplicació estadística posseeix d’altres instruments 

d’anàlisi i variacions en funció del tipus de recerca a desenvolupar (el paper de la distància 

ultramètrica, del càlcul del “lien” o de la mateixa distància euclidiana com a instrument de càlcul de 

les diferències significatives)43, considerem com a suficients per als nostres objectius els que us hem 

exposat: l’obtenció de la seqüència i la dinàmica estructural. 

 

El motiu bàsic de l’el·lecció d’aquest procediment de càlcul és la necessitat de disposar d’un 

element de comprovació de la correlació de la dinàmica morfològica articulada en relació als 

consums implementats, però tot avaluant qualitativament la seva significació. És a dir, segmentar i 
                                                           
43 .-Per a conèixer adecuada i acuradament els plantejaments d’aquests càlculs i aprofundir en els exposats, us 
remetem a les obres de Georges Laplace citades en aquesta secció. A tall de resum compilatori: Vila, 1986. 
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reconèixer d’una forma quantificadora quins són els trets morfològics més destacats dels 

instruments de treball anal·litzats. I considerarem significatius, tan sols, les ruptures o estabilitats 

existents en el primer nivell de la seqüència estructural. 

 

 En aquest punt cal posar de relleu quelcom molt important en el nostre plantejament: no 

estem intentant en cap moment avaluar l’existència d’una única associació entre forma i funció, sinó 

que pretenem reconèixer dinàmiques de conjunt tot jerarquitzant-les; entre elles, la manca (potser) 

d’especial·lització i especificitat en aquesta relació.  

No pretenem (ja ho hem vist) recrear un instrument ideal. Encara que les nostres anàlisis 

indiquessin la manca de morfologies especifiques, existeix una relació entre l’instrument emprat i el 

seu consum en tant que existeix un univers concret de morfologies materials que l’economia 

yámana va emprar. Estem, doncs, intentant avaluar quins són els trets significatius que en aquesta 

economia resultaren rellevants en la seva producció instrumental. Potser els resultats de la nostra 

recerca no ofereixen morfologies específiques emprades en processos de producció específics, però 

aquesta seria, realment, la materialitat productiva (i econòmica) que el treball en la societat Yámana 

del s. XIX hauria generat. Independentment de la nostra cerca de pautes, regularitats i especificitats. 
 

Pel què respecta a l’anàlisi volumètrica del conjunt, hem considerat adient calcular-la 

mantenint la mateixa organització del domini en base als trets funcionals i el reconeixement de la 

distinció (a nivell del treball invertit) entre peces amb i sense formatització secundària. és a dir, 

ambdues anàlisis són complementàries i es desenvolupen paral·lelament. Amb la finalitat d’assolir 

una millor representativitat d’una realitat tridmensional dintre dels nostres càlculs matemàtics, hem 

treballat en base als índex volumètrics, tot emprant l’índex d’ellongació i el de carenatge.  

 

El primer fa referència a la relació existent entre la longitud i l’amplada de les peces, i la 

seva fòrmula és: LONG/AMPLADA, tot emprant el proposat per Laplace (Laplace, 1972, 1976, 

1977). 

El segon fa referència a la relació entre el gruix de les peces i la seva superfície bi-

dimensionalment reconeguda (LONG*AMPLADA). En aquest segon cas, no s’ha emprat el càlcul 

proposat per Laplace (1972), sinó que s’ha realitzat la trasllació d’un càlcul geomètric bàsic, però 

que considerem prou efectiu per a les nostres anàlisis: GRUIX/(LONG*AMPLADA). Apuntar tan 

sols, en aquestes línies, que sense dubte, una de les necessitats immediates de l’anàlisi del registre 
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lític tallat, a nivell de les volumetries, és aconseguir difondre un índex analític representatiu de la 

realitat tridimensional que és cada artefacte, superant els actuals plantejaments basats en dues 

dimensions. Índex que ens ha de poder aportar una doble informació, tant de les relacions internes 

de la volumetria, com del tamany de la peça. 

  

Per a la identificació de pautes i acumulacions d’aquests índex en els conjunts, s’ha 

considerat com a més adient la representació (combinada: percentual i absoluta) de les distribucions 

i freqüències44 existents mitjançant histogrames, presentades de forma combinada (dessota una 

mateixa articulació) entre artefactes sense i amb formatització secundària: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumetries de l’Instrumental sobre Recursos Animals (Fauna). 
Índex d’Ellongacio de les peces no retocades (ELONG) i retocades (ELONGR). 
 

                                                           
44 .-Realitzades amb el programa informàtic SYSTAT.5.2.1. 
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En el capítol següent, juntament amb els resultats, interpretacions i conclussions, us 

presentarem alguns cassos concrets d’anàlisi com a exemple de quin és el mètode emprat, alhora que 
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trobareu totes i cadascuna de les analítiques i interpretacions realitzades al CD-ROM que hi ha al 

final de la tesi. 

 

 Cal, però, ressaltar un element cabdal en aquest punt i realitzar, alhora, una sincera 

autocrítica: si les correlacions entre forma i funció són el mitjà emprat per a la nostra anàlisi 

econòmica, aquestes correlacions no poden reduir-se a una comprensió de les morfologies en 

l’esfera estrictament formal, entesa com a trets produit en el procés de talla exclusivament. 

 

L’articulació dels processos productius d’instrumental lític (LA tecnologia) s’inicien amb 

l’apropiació de l’objecte de treball lític en les àrees font per a convertir-lo en matèria primera. 

Aquest proveïment (Terradas, 1996, 1997, 2001) és un element bàsic en la configuració de les 

morfologies instrumentals presents en tot procés producció-consum. El suport mineral (objecte de 

treball) sobre el qual s’han implementat els processos de talla per a l’obtenció d’instruments i 

rebutjos és un element clau a tenir en compte en l’anàlisi forma-funció.  

 

Acceptem aquesta mancança tot restringint-nos a les relacions entre morfologia de talla i ús 

constatat com a cas concret de proposta i anàlisi. Però cal que siguem conscients que en aquestes 

pàgines tan sols exposem un reconeixement parcial de les morfologies i morfotècniques, esdevenint 

completament necessari, per a posteriors treballs sobre el jaciment45, reconèixer el procés productiu 

d’artefactes lítics en la seva globalitat, acurada, correcta i globalment (Briz et alii, 2002, Clemente i 

Terradas, 1993; Clemente et alii, 1996; Ratto, 1989; Terradas, 1996, 1997 i 2001; Terradas et alii, 

1992). 

 

Caracteritzades les tendències (des de les estructures bàsiques (suports), fins la concreció de 

les morfologies de les vores actives) , podrem constatar si existeix una dinàmica diferencial entre els 

diferents usos existents, tot interrelacionant diverses organitzacions del mateix conjunt en funció de 

diferents trets (qualitatius i quantitatius) de l’esfera del consum: duresa de l’objecte de treball, 

cinemàtica, etc46…. 

 

                                                           
45 .-Treballs que s’estan desenvolupant en paral·lel a aquestes pàgines. 
46 .-És evident, doncs, en aquest punt, l’aportació de l’anàlisi de la dinàmica estructural abans esmentada. 
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 Aquesta categorització primera (Briz et alii, 2002 i e.p.), ens ha de servir per a reorganitzar 

posteriorment el conjunt dels registres lítics de cadascuna de les ocupacions del jaciment Túnel VII. 

 

L’anàlisi de les relacions internes entre cadascuna de les organitzacions del conjunt de dades 

ens ha de possibilitar el reconeixement de les interrelacions entre els diferentes aspectes del procés 

de producció identificats en les anàlisis funcionals (cinemàtica, duresa de l’objecte de treball, etc… 

(Clemente, 1995)). És a partir de l’anàlisi dinàmica de les tres articulacions del conjunt que podrem 

avaluar quins són els criteris rellevants dins els reconeguts tant en les seqüències com en les 

dinàmiques estructurals. 

 

 Amb aquesta avaluació prèvia intentem superar la dificultat evident que implicaria la 

posterior categorització i classificació dels conjunts a partir d’un únic criteri: els trets indicatius dels 

procesos de treball no s’esdevenen en tant que la realitat estàtica continguda en les nostres bases de 

dades, sinó que existeixen interrelacionadament constituïnt el procés de producció. És a partir del 

reconeixement previ d’aquesta dinàmica que podrem sel·leccionar els trets significatius per a emprar 

en la clasificació global dels conjunts. 

 

 

 La Classificació Econòmicament Representativa del Registre. 

 Una vegada reconegudes les dinàmiques caracteritzadores de la relació entre forma i funció, 

cal la translació d’aquests resultats a una categorització operativa (classificatòria) del registre. Si fins 

ara disposàvem del reconeixement bàsic dels suports (estructura bàsica) juntament amb les 

formulacions morfològiques i les diferents gradacions interpretatives funcionals, ara podem produir 

una nova organització classificatòria dels artefactes lítics en base a la nostra nova anàlisi econòmica 

dinàmica. Aquesta categorització, ja exposada prèviament47 i donada a conèixer en d’altres 

publicacions (Briz et alii, 2002 i e.p.), la reajustarem pel reconeixement de les dinàmiques resultants 

en tota la seva complexitat, real i material. 

 

 Així, mentre que la proposta inicial de categorització econòmica que vam realitzar (Op. Cit.) 

no implicava una posada a prova amb cap materialitat arqueològica, en el nostre cas d’anàlisi la 

                                                           
47 .-Així doncs, no hi retornarem. 
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complexitat existent (tant a nivell de les anàlisis de les dinàmiques forma-funció, com dels conjunts 

lítics de cadascuna de les ocupacions o unitats estratigràfiques comunes) ens obliga a adequar les 

categories a aquesta complexitat. La proposta inicial articulada en tres categories bàsiques 

(instrument, rebuig i residu (Op. Cit.: 16-18)), no només es multiplica gràcies a la possibilitat de 

determinació de l’anàlisi funcional (instruments pel processat de pell, de fusta, de carn…)48, sinó 

també per la mateixa complexitat dels processos productius en la seva evidenciació real i dinàmica: 

l’existència d’una dinàmica relacional principal, juntament amb d’altres dinàmiques secundàries, 

havent de produïr-se tant el reconeixement de l’instrumentalitat característica com de les secundàries 

(per exemple: instruments significatius pel processat de fusta, i instrument pel processat de fusta). 

 

Tot i que en aquest treball concret tan sols processarem el conjunt instrumental, hi ha tot un 

seguit de reflexions i observacions a realitzar pel ple desenvolupament de la nostra proposta en 

relació al reconeixement de residus i rebutjos. 

En el cas del nostre conjunt lític en el si de la seva globalitat, la categorització es veurà 

incrementada considerablement en la seva complexitat: la categoria de rebuig49 implica una 

el·levada dificultat de reconeixement tant per l’escala d’anàlisi emprada (mentre que és la totalitat de 

la peça la que participa en el procés productiu; és tan sols la vora activa (o les vores actives) la que 

resulta, ara com ara, materialment significativa per a la determinació de les dinàmiques forma-

funció50) com per les coincidències polifuncionals.  

A tall d’exemple: com d’efectiva pot arribar a ser la nostra capacitat interpretativa a nivell 

dels rebutjos, si es produeix una coincidència en les morfologies i morfometries entre els 

instruments sense formatització secundària per a, per exemple, processar pell i fusta? Moltes 
                                                           
48 .-No oblidem, però, que la correcta determinació d’un procés de treball implica el reconeixement de la 
cinemàtica de treball, no sempre possible a nivell de l’anàlisi fucional; però element caracteritzador bàsic 
sempre que sia possible. En el cas de Túnel VII, això només ha estat possible, a nivell de delimitació de les 
diferents cinemàtiques estadísticament representatves per a un mateix objecte de treball: en el cas del 
processat de la fusta. Cal reconèixer també, però, que en d’altres processos de treball, la cinemàtica és 
unívoca (com, per exemple, la carn). En el següent capítol, de presentació de resultats, podrem observar les 
implicacions d’aquest fet per a les nostres interpretacions. 
49 .- “Pel què fa al seu reconeixement arqueològic, un rebuig presenta característiques morfotècniques i 
morfomètriques molt similars a la dels instruments. L’element clau en la distinció entre ambdues categories 
és la demostració de la participació dels instruments en altres activitats productives. Els rebutjos, malgrat les 
similituds esmentades respecte als instruments, no van ser incorporats, pels motius que sigui, a altres 
processos de treball.” (Op. Cit.: 16-17). 
50 .-Element que ens indica la importància de desenvolupar, en breu, un reconeixement de les dinàmiques 
existents per a les vores no actives i a través de les quals es produeix la relació entre l’instrument i la força de 
treball. 



Cap. 7. Metodologia d’anàlisi econòmica del registre lític tallat. TESI II. 

Pàg. 322 

morfologies poden ser comunes a més d’un procés de treball, alhora que en el cas dels rebutjos, la 

mancança de l’element referent de la vora activa implica tenir en consideració per a les possibles 

correlacions la globalitat de les morfologies presents. 

 

La polifuncionalitat s’esdevé, també, en els mateixos termes però justament en el sentit 

contrari: en un únic ítem (rebuig) són presents vores actives relacionables a més d’un tipus de procés 

de treball o objecte de treball. Relació que no és constatable materialment (a diferència de les traces 

d’ús determinadores dels instruments). Caldrà, conseqüentment, tenir en compte aquest fet en les 

nostres interpretacions, alhora que, novament, reivindicar la necessitat del desenvolupament 

d’anàlisi de les dinàmiques de més trets dels ítems: les vores d’aprehensió, desota els paràmetres 

abans esmentats del reconeixement de pautes morfològiques en el sí dels conjunts. 
 

És en aquesta manifestació de la complexitat on es pot apreciar la necessitat, que defensàvem 

a la primera part de la tesi, d’articular anàlisis concentrades en les dinàmiques i no en els estats. Si 

reconeixem com a real i present la complexitat existent (i manifesta) que existeix en el 

reconeixement dels rebutjos51, només una anàlisi destinada a delimitar les dinàmiques (causa i efecte 

de la interrelació) ens pot esser vàlida. Com hem realitzat en el cas de les dinàmiques 

morofològiques en relació als consums. 

 

Les nostres noves categories hauran de reconèixer, necessariament, la interacció52 existent en 

les dinàmiques econòmiques històricament implementades. És en base a aquest tret que proposem 

aquí realitzar una classificació gradual i jerarquitzada a partir de les dinàmiques identificades. 

Aquesta nova categorització pretén recollir les interrelacions existents entre les diferents 

dinàmiques en tant que s’han esdevingut com a realitat econòmica i històrica, allunyant-se d’una 

articulació basada en el tipus com a concepte-referent. L’existència d’una tendència dinàmica 

predominant, reconeguda en la nostra anàlisi, no recull el fenòmen social en la seva veritable 

dimensió: és el conjunt de les dinàmiques, així anal·litzades tot reconeixent la seva interrelació i 

interacció, les que configuren el fenòmen socio-històric concret. 

 

                                                           
51 .-I només a tall d’exemple. 
52 .-En estreta relació amb les conclussions assolides en el segon annexe del Capítol 2 “Annexe d’observacions 
sobre la Teoria de la Complexitat”. 
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 La traslació de la nostra proposta classificatòria inicial (Briz et alii, 2002 i e.p.) s’haurà de 

realitzar, doncs, en consonància amb aquesta necessitat. Classificarem, doncs, els instruments de 

producció identificats en una triple categorització jeràrquica: considerarem Instrument (I), tot aquell 

del qual tan sols podem identificar la seva participació en un procés productiu, sense cap altre dada 

funcional o morfotècnica; categoritzarem com a Instrument de Dinàmica Característica  (IDC) 

aquells instruments  que compleixen amb els trets identificats per a la dinàmica significativa, seguit 

del procés productiu implementat53 (IDC(PP/OT)); per exemple: IDC(processat transversal de 

pell). Considerarem, doncs, en un segon nivell jeràrquic, aquelles dinàmiques que no sien les 

significatives (IDC2(PP/OT), IDC3, etc…), segons el cas present en cada variable no s’ajusti a la 

dinàmica significativa. Els restants Instruments de Producció no assimilables a les dinàmiques 

predominants, seran identificats en tant que Instruments (I(PP/OT)), existint també la possibilitat 

d’establir una jerarquització interna en funció dels objectius de la nostra recerca. 

 

 En el cas de la categoria Rebuig (RB), tant el seu reconeixement com la seva 

classificació/jerarquització interna presenta la dificultat de la polifuncionalitat abans indicada 

(polifuncionalitat de l’instrument i polifuncionalitat de les vores, diferents, que constitueixen part de 

la peça i són la nostra unitat d’anàlisi). Si les dinàmiques identificades a partir de les vores actives 

són l’únic tret referenciador pel reconeixement dels rebutjos, no disposem, ara com ara, de prou 

elements per a establir una categorització més acurada. Així, moltes de les nostres propostes de 

categorització (a nivell de les dinàmiques internes del conjunt “Rebutjos”) no podrien anar més enllà 

de l’explicitació de la polifuncionalitat que esmentem: rebuig de processat de carn, fusta, etc… 

 

Resta evidenciada plenament en la generació de els noves categories classificatòries, doncs, 

la necessitat que esmentàvem més amunt de construir un aparell tècnico-metodològic pel 

reconeixement de les relacions existents en l’àmbit material d’interacció entre l’instrument de 

producció i la força de treball (com s’empraria un instrument)54 mitjançant l’anàlisi de les pautes 
                                                           
53 .-O, en el seu defecte, l’Objecte de Treball o Matèria Primera treballada. 
54 .-Obviament, no ens referim als rebutjos, que no han esdevingut instruments i, per tant, no han 
material·litzat cap procediment d’aprehensió dins un procés productiu, sinó al reconeixement i classificació 
dels rebutjos, en base als seus trets morfològics, a partir dels trets dinàmicament significatius dels 
instruments reconeguts en la concreció dels diferents procesos de producció. Com hem fet en el cas de les 
vores actives: anal·litzem els instruments per a identificar pautes en les vores no actives. L’existència d’una 
triple línia identificadora: volumetria, vora activa i vores no actives, ha de possibilitar assolir els nostres 
objectius amb una mica més de facilitat. 
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morfològiques del conjunt; relacions aquestes que també participen en la construcció del procés de 

treball. 

L’existència d’aquesta segona variable referenciadora pel reconeixement del paper econòmic 

dels ítems (on ja la “polifuncionalitat problemàtica” restaria considerablement reduïda) ens ha de 

permetre una construcció més complerta de la classificació i reconeixement de les dinàmiques 

internes del conjunt dels rebutjos. 

 

 La resta dels elements que constitueixen el conjunt són identificats en diferents categories: 

nuclis (N), residus (RSD) i aports lítics (AL). La primera, referida a la massa lítica de la qual 

s’obtenen suports bàsics de treball mitjançant l’extracció per talla o pressió és la coneguda 

tradicionalemnt, entesa com a objecte de treball (o matèria primera) del procés productiu 

d’artefactes lítics. Concentrem-nos, doncs en les dues darreres categories. 

 

La primera, és establerta com a reconeixement d’aquells ítems que presenten trets indicatius 

d’haver estat modificats morfològicament pel treball, tot i que no presenten indicis d’haver 

esdevingut instrument, ni les seves mofologies són relacionables dins els reconeixement dels 

rebutjos en els termes que acabem de veure. 

 

Cal remarcar, però, que existeix una dinàmica interna en aquesta categoria: existeixen, d’una 

banda, aquells residus de reduïdes mesures que no presenten cap tret assimilable als rebutjos alhora 

que no posseeixen cap indici de tipus funcional; en segon lloc, però, existeixen aquells residus que, 

sense posseir cap tret morfològic per a assimilar-los als rebutjos, sí posseeixen, però, indicis d’ús a 

nivell de les empremptes funcionals. La generació d’aquest tipus de residus és interpretable, 

òbviament, en relació als procesos productius on els ítems lítics han participat com a instruments i 

no en relació a aquells on en són el producte o el residu secundari, be del procés d’obtenció dels 

suports bàsics mitjançant la talla, be de la formatització secundària. La presència de les empremptes 

d’ús en aquest tipus d’ítems55 s’han d’interpretar en tant que la participació de l’instrument de 

producció en el procés de treball: el contacte cinemàtic de l’instrument amb l’objecte de treball 

implica, també, l’amortització de l’instrument. En aquests casos, els residus amb indicis d’ús (o 

                                                           
55 .-Sempre i quan cap indici material no indiqui l’existència d’un instrument compost del qual l’ítem lític en 
formava part en la seva  morfologia present. 
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Residus d’Instruments (RSDI)) es generen per la pròpia material·lització del procés de treball, tot 

desprenent-se de l’instrument. En conseqüència, no presentaran en cap cas, indicis materials d’haver 

estat producte d’una formatització secundària (talons o punts d’impacte o pressió). 

 

I existirà, també, un segon cas: els Residus d’Instruments Reval·loritzats (RSDIR), producte 

de l’acció econòmica d’afegir valor d’ús, mitjançant la formatització secundària, en un instrument ja 

actiu i amortitzat. Tot i presentar els mateixos trets volumètrics i funcionals que els anteriors, 

aquests segons són identificables en tant que presenten un taló o punt de percussió o pressió 

identificable macro o microscòpicament, element indicatiu que es tracta d’un procés de treball 

determinat i intencionat, i no producte del procés de consum de l’instrument, en la seva relació 

dinàmica amb l’objecte de treball i la força de treball. 

 

La segona de les categories (Aport Lític) és referida a tots aquells ítems lítics que, tot i no 

presentar indicis de procesos de treball (tant a nivell de tractar-se d’un producte como d’un 

instrument), la seva presència en el contexte estratigràfic arqueològic tan sols és interpretable en 

base a una gènesi de la presència a nivell antròpic. La seva ubicació en el jaciment és efecte d’un 

aport econòmicament vertebrat i, conseqüentment, amb una rellevància en el cicle econòmic 

general. La categoria emprada per a aquest reconeixement serà, doncs, la d’Aport Lític (AL). Aport 

lític que no haurà participat en cap altre procés de producció que el de la seva sel·lecció i transport al 

jaciment. 

 

Aquesta nova categorització ha de ser traslladada a totes i cadascuna de les ocupacions (les 

vuit que tenim identificades unívocament: de B a J). 

 

 

Així, i a tall de resum i recordatori, les categories classificatòries que emprarem són: 

 

 

-Instrument de Dinàmica Característica (jerarquitzada, però) (IDC1, 2, 3, …(pp/ot))56. 

-Instrument de Producció (I(pp/ot))36. 

                                                           
56 .-Recordeu que la numeració en sots-índex ens indica el grau en la jerarquia dinàmica del conjunt. 
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-Rebuig (RB1,2,3, …(pp/ot)). 

-Residu (RSD). 

-Residu d’Instrument (RSDI). 

-Residu d’Instrument Reval·loritzat (RSDR). 

-Nucli d’Obtenció de Suports Bàsics (N). 

-Aport Lític (AL). 

 

 

 

L’Anàlisi de les Dinàmiques dels Conjunts Lítics. 

 Un cop categoritzats els conjunts lítics arqueològicament significatius, cal reconèixer les 

seves dinàmiques, evidenciant el moviment en el sí, tant d’ocupacions, àrees especial·litzades de 

treball o jaciments, com mitjançant la comparació entre sí. 

En el cas de Túnel VII, el reconeixement de les dinàmiques existents en cadascun dels moments 

d’ocupació, alhora que l’esdevenir (històric, en tant que diacrònic) del jaciment consituït per les nou 

ocupacions esmentades al Capítol 157. Aquesta visió dinàmica, en moviment, dels conjunts interna i 

interrelacionadament són la via per a assolir un acurat i adequat reconeixement i anàlisi de la 

materialitat que hem estudiat. Només la seva evidenciació dessota aquesta perspectiva ens pot 

permetre reconèixer el moviment històric. 

 

 En relació al processat estadístic que realitzarem per a efectuar aquest reconeixement 

dinàmic, poc de nou es pot aportar. Si la proposta de les seqüències i dinàmiques estructurals de G. 

Laplace (1974, 1975 i 1981) ens ha resultat vàlida i efectiva pel reconeixement de les dinàmiques 

internes de cadascuna de les variables morfològiques de les vores actives anal·litzades (en aquest cas 

concret, en el reconeixement i quantificació de les interrupcions significatives), i dels canvis dins les 

dinàmiques relacionals de les diferents categories d’un mateix conjunt (per exemple, el mode d’una 

vora segons es modifica la duresa de l’objecte de treball), encara més en aquest cas. La distància del 

X2 tornarà a ser l’emprada pel reconeixement dinàmic, novament en les dues dimensions: seqüència 

estructural de cadascuna de les ocupacions (de la B a la J), i dinàmica estructural (diacrònica) del 

conjunt de les vuit ocupacions: Túnel VII. Les categories bàsiques seran les obtingudes prèviament: 

                                                           
57 .-Recordeu, però, que tan sols anal·litzarem vuit. 
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evidenciant la dimensió econòmica (producció-consum) de tots i cadascun del ítems que 

constitueixen les nostres unitats significatives d’anàlisi arqueològica: les ocupacions. L’aplicació 

concreta emprada tornarà a ser la programada i desenvolupada per Estévez i Guillamón58. 

 

Així, podem apuntar que “retornem” a la proposta inicial laplaciana d’anàlisi dels conjunts, 

només que, en el nostre cas, intentant aportar la dimensió econòmica (recordeu els inicis d’aquest 

capítol, on revisàvem la proposta) que, per a les nostres preguntes històriques, els treballs de 

Georges Laplace no havia vertebrat.  

Aquest proposta només és un petit intent d’ampliar les capacitats explicatives del mètode. 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 .-Òbviament, i en benefici de la comoditat de la lectura, us adrecem a tota la bibliografia sobre el processat 
estadístic que ja s’ha exposat més amunt, per tractar-se de la mateixa. 
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Cap. 8. Túnel VII. Interpretació socio-històrica. 
 

 
“El fueguino talla el pedernal haciendo desprender los fragmentos por presión, pero no sabe trabajar  ni el 

vidrio ni la obsidiana, como sus vecinos los onas. (…)”. 
F. Martial. Mission Scientifique du Cap Horn 1882-1883. 18911. 

 
 

 Apliquem, doncs, la nostra proposta metodològica al conjunt lític de les nou ocupacions que 

conformen Túnel VII, així com les unitats estratigràfiques comunes, interpretativament parlant, a 

més d’una ocupació. 

 

 No exposarem aquí, però, una descripció estratigràfica del jaciment tant perquè ja ha estat 

realitzada en d’altres publicacions a les quals us hi adrecem (Estévez i Vila, 2000; Orquera, 1995; 

Orquera i Piana, 1995b i c, 1999a, 2000a), com perquè en el primer capítol d’aquest volum ja hem 

pogut revisar els trets bàsics i definitoris de Túnel VII. 

 

 Però sí realitzarem una primera revisió descriptiva del conjunt a anal·litzar, tant des de la 

perspectiva de la representativitat de les nostres dades (de matèries primeres, funcionals i 

morfològiques), com de la caracterització dels conjunts en base a les morfologies producte del 

treball (estructura bàsica dels ítems). D’aquesta manera, podrem articular una visió general de 

cadascuna de les ocupacions (així com els agrupaments d’unitats estratigràfiques interocupacionals) 

abans no aprofundim en l’anàlisi de les relacions entre forma i funció. 

 

En aquest capítol ens concentrarem en l’aplicació concreta de la proposta metodològica 

exposada en el capítol anterior, així com la interpretació dels possibles resultats a assolir. Pel què 

respecta al primer d’aquests dos punts, indicar tan sols l’exigència d’una darrera molèstia per a qui 

                                                           
1 .-Hyades i Deniker, 1891: I, 203. 
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llegeix: donat el volum d’anàlisis estadístiques realitzades i gràfiques representatives que adjuntem 

als resultats, totes aquestes les podreu consultar al CDROM2 que trobareu al final del volum.  

S’ha optat per aquesta distribució perquè permet que pogueu consultar l’orígen de les nostres 

interpretacions alhora que possibilita treballar amb un volum de dimensions més reduïdes, menys 

feixug, i sense un discurs interromput. En definitiva, una lectura més còmoda en poder consultar les 

gràfiques en paral·lel al text, sense haver d’estar realitzant constants salts. Igualment, però, en 

aquestes pàgines trobareu les gràfiques i càlculs que s’ha considerat necessari presentar adjunt per a 

una bona lectura, així com exemples de les sèries de càlculs estadístics i gràfiques que hi ha al 

CDROM. 

 

Respecte al segon punt, destacar que totes les conclussions assolibles no es formalitzaran en 

el resum final del capítol, que el reservem per a les més generals i concentrades en les dinàmiques 

històriques. D’aquesta manera, moltes interpretacions les podreu trobar al llarg de tot el capítol. 

 

 

 

Túnel VII. El Conjunt Lític. 

 

La Representativitat de les Anàlisis. 

I en primer lloc, indicar quina és la representativitat de les nostres anàlisis, així com 

caracteritzar els conjunts a nivell de l’estructura bàsica. 

 

Com ja indicàvem a les pàgines introductòries de la tesi i de presentació dels treballs sobre 

Túnel VII i la societat Yámana, el procés d’investigació del jaciment ha estat un treball llarg tant en 

temps com en esforços, desenvolupat en centres de recerca d’ambdues bandes de l’Atlàntic. I els 

resultats del qual han estat presentats, bàsicament, dessota la forma de tesis doctorals (amb la seva 

posterior publicació com a llibre) i llunyanes en el temps respecte a aquestes pàgines. 

La gestió analítica d’un volum de registre material d’aquestes dimensions ha estat, també, 

una dificultat afegida en el sí de la recerca: articular els resultats dels treballs anteriors amb les 

tasques d’anàlisi en curs, alhora que completar el màxim possible l’estandarització d’una anàlisi 

                                                           
2 .-Hi trobareu les  analítiques i les gràfiques amb els comentaris pertinents, si s’escau. 
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iniciada força anys abans, amb els resultats dels seu propi desenvolupament producte de la praxi 

concreta i efectiva sobre tots i cadascun dels ítems del conjunt. Així, la representativitat de les 

nostres anàlisi no cobreix, lamentablement, el 100% del conjunt. Prenent com a referència l’anàlisi 

morfotècnica, s’ha avaluat la validesa de la resta de les anàlisi com a element de comprensió de les 

diferents ocupacions, resultant, els nivells (observeu les gràfiques) més que acceptables; tot i 

reconeixent greus mancances en cúmuls d’unitats estratigràfiques multiocupacionals (especialment 

en el cas: DEFGH). 
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 En el cas de l’anàlisi de matèries primeres, la reducció dels nivells de representativitat afecta 

a un conjunt de cúmuls d’unitats estratigràfiques multiocupacionals i ocupacions major, 

concretament: BCDEF, EF, F i HJ; resultant el cas amb major problemàtica el de l’ocupació F i 

l’interocupació BCDEF, però trobant-se el fenòmen concentrat en unitats estratigràfiques concretes, 

en lloc de trobar-se dispers per tots els conjunts. 

 

                                                           
3 .-Quantificació absoluta, no percentual. 
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 El Conjunt Conformat en Base a l’Estructura Bàsica (Suport Bàsic). 

Una visió del conjunt lític anal·litzat a nivell dels suports bàsics (estructura bàsica dels ítems 

segons els trets del treball en ells invertit4) ens ofereix una imatge poc representativa tant de les 

dinàmiques de producció i consum, com de les dinàmiques internes de cadascuna de les ocupacions, 

però és vàlida en tant que imatge de quins són els paràmetres (quantitatius i qualitatius) en els quals 

es desenvolupen les nostres anàlisis. La categorització escollida és la de l’estructura bàsica dels 

conjunts, en tant que indicativa dels volums de treball de talla existents en cada unitat estratigràfica 

interpretada. 

 

Amb un Domini d’anàlisi conformat per 22.154 ítems, aquests inclouen qualsevol tipus de 

materialitat lítica l’aportació de la qual al jaciment s’ha interpretat com a antròpica, 

independentment que presentin trets d’haver participat en processos de talla. Avaluant els testimonis 

producte dels processos de talla en conjunt, podem apuntar dos tres característics bàsics de Túnel 

VII: en primer lloc, la gran importància que representa, en la formació d’aquesta materialitat 

arqueològica, la implementació dels processos de treball del lític per a l’obtenció d’instruments de 

producció in situ;  no només pel volum d’elements identificats com a suports secundaris de talla 

(61’2% del conjunt)5, sinó també per la presència de nuclis (0’06%) i percussors (categoria producte 

de l’anàlisi funcional i no de l’anàlisi morfològica) sobre còdol (0’02%, on n=5)6. 

                                                           
4 .-Vegeu el CDROM. 
5 .-Del conjunt de 13.577 Suports Secundaris de Talla, destacar que el 60% (8.195) són fragments secundaris 
de talla, que no presenten talons ni punts d’impacte, fet plenament lògic amb la baixa incidència (sobre el 
global del conjunt) del ítems amb formatització secundària. Aquests fragments secundaris de talla són 
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INDETER: Indeterminat.  CÒDOL TRE.: Còdol amb indicis de treball. FR(LAM): Fragment Retocat Laminar. 
F(LAM): Fragment Laminar. FR: Fragment Retocat. F: Fragment. LR(LAM): Esclat Retocat Laminar. L(LAM): 
Esclat Laminar. LR: Esclat Retocat. L: Esclat. N: Nucli. FST: Fragment Secundari de Talla. LST: Esclat 
Secundari de Talla. 
 

Destacar al respecte, a més a més, que en aquelles ocupacions o unitats estratigràfiques 

comunes a més d’una ocupació en què hi ha presència de nuclis, existeix una lleugera correlació 

quantitativa entre aquest tipus d’ítem i la presència de suports secundaris de talla: 

 

                                                                                                                                                                                                  
correlacionables, doncs, més amb l’obtenció de suports bàsics que no pas amb processos de formatització 
secundària.  
Cal evidenciar, a més a més, aquelles formatitzacions secundàries destinades a afegir valor d’ús a 
instruments que ja estan transferint el seu valor d’ús previ en processos de treball; per exemple, l’ítem 1.324, 
que presenta traces d’ús sobre fusta amb cinemàtica transversal. Així com els casos (existents a Túnel VII) de 
Suports Secundaris generats no per processos de talla, sinó pels processos de treball la cinemàtica dels quals, 
juntament amb la duresa de l’objecte de treball, provoca el seu desprendiment  de l’instrument, i formació del 
Suport Secundari (per exemple, i per a la mateixa cinemàtica i objecte de treball que l’anterior: 22539 i 21840). 
No parlem, encara, de residus d’instruments, donat que estem tractant el conjunt des de la perspectiva de 
l’estructura bàsica i  no del seu consum. 
6 .-Donada l’escala necessària per a la representació gràfica de les dades màximes que tot seguit veurem, en 
moltes de les ocupacions la presència dels Nuclis restarà invisible. Per a una constatació acurada de la 
presència de nuclis en les diferents ocupacions, adreceu-vos, unes pàgines més endavant, per a revisar una 
breu anàlisi sobre les matèries primeres presents. 
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 En segon lloc, indicar la manca d’una incidència manifesta en l’abandonament dels artefactes 

amb formatització secundària en el sí del jaciment, donat que tan sols representen l’1’1% del 

conjunt, i sense existir una correlació absoluta entre la realització de la formatització secundària i 

l’ús de la vora modificada com a vora activa en un procés de treball7. 

 

Existeix, doncs, un seguit de modificacions dels suports bàsics que podrien estar vinculades a 

l’obtenció de millors formes d’aprehensió; possibilitat que caldrà, en un futur no gaire llunyà, 

contrastar i validar.  

 

 En tercer (i darrer) lloc, destacar la baixa presència de les morfologies laminars, tant a nivell 

d’esclats com de fragments (0’43%), element interpretable, a partir de les característiques de 

comportament en el procés de talla de les matèries primeres emprades (Terradas, 1996). 

 

 Una observació com la que estem realitzant (estructures bàsiques) a nivell de les ocupacions8 

ofereix una interessant visió: tot i la preeminència constant dels ítems secundaris de talla (amb una 

desviació metodològica d’altra banda esperable, donat que es tracta d’una quantificació absoluta 
                                                           
7 .-Es tracta, doncs, d’instruments amb formatització secundària,  la vora activa dels qual no és la modificada 
secundàriament. 
8 .-Revisarem ara, doncs, única i exclussivament les unitats estratigràfiques que han estat identificades com a 
pertanyents a una única ocupació, concretament, les ocupacions: B, C, D, E, F, G, H i J. En el CDROM hi 
podreu trobar totes les dades sobre els diferents agrupaments d’unitats estratigràfiques, tant les assignables 
uniocupacionalment com les mutiocupacionalment. 
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d’individus), al llarg del temps es produeix un increment de l’importància en el registre del conjunt 

dels esclats, no assimilable al cas  dels  fragments, tot i mantenir-se més o menys constant el volum 

del sots-domini dels suports secundaris. Per contra, la formatització secundària no experimenta cap 

tipus de variació significativa (o com a mínim, similar en significació 
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a l’experimentada pels esclats). Si prenem els volums de suports secundaris com a element de 

referència, podem apuntar que, probablement, en el cas de les ocupacions més antigues, doncs, 

aquests productes (els esclats), retocats o no, estan essent traslladats fora del jaciment. Alhora, la 

laminareïtat continúa essent un fenòmen volumètrico-tecnològic de minsa importància, amb 

oscil·lacions al llarg del temps que no indiquen canvis importants, en especial si s’anal·litzen en 

l’escala del conjunt de cadascuna de les ocupacions: les oscil·lacions bàsiques són, elementalment, 
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la seva presència o absència, i podem inferir que aquesta presència és més producte dels trets de 

comportament físic en el procés de talla de la matèria primera (plans de fisura interns, etc… 

(Terradas, 1996, Álvarez, 2003)), que no pas una línia tecnològica 
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concreta vertebrada per l’economia yámana. Les dades, doncs, no apunten vers una producció 

cercada, assimilable a l’obtenció de morfologies correlacionables a determinats procesos de 

producció. 
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Suports Bàsics Ocupació F
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 A nivell de tret aïllat caracteritzant d’un fenòmen singular, sí podem destacar (i només com a  

indicació de quelcom diferent al comportament general) la dinàmica 
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de l’ocupació G, on es constata la presència destacada (en relació a les restants ocupacions) de 

còdols treballats (amb extraccions, piquetejats, etc …) i codolets de platja, tot i que, curiosament, no 

existeix presència de còdols.  

Aquesta presència es manifesta acompanyada d’una quantitat similar de la categoria 

“Indeterminats”, en la qual resta continguda tota peça lítica que no presenta cap tret morfològic que 

la distingeixi de qualsevol altre cas natural, però la seva presència en els contextes estratigràfics és 

d’orígen clarament antròpic.  

El cas de possibles ítems la identificació dels quals, a nivel del seu orígen antròpic o no, seria 

dubtós, resta reconegut en la categoria “Pedres”. 
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El Conjunt Conformat en Base a l’Anàlisi Funcional. 

 Respecte a una revisió general de l’anàlisi funcional (Clemente, 1995 i 1997), el conjunt 

resulta altament representatiu en relació al volum de peces les quals no han pogut ésser anal·litzades 

a causa d’alteracions postdepositacionals (sericitacions, rodament, etc..) 
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Representativitat que incrementa la seva vàlua si reconeixem el pes estadístic que aporten 

aquells ítems la mesura dels quals impedeix el seu ús com a instrument9 (vegeu CDROM). Separats 

tant els Suports Secundaris com les peces no anal·litzables, els percentatge de peces usades per 

ocupació o cúmuls d’unitats estatigràfiques multiocupacionals és: 

                                                           
9 .- Destaquem, però, que això no impedeix que presentin microtraces d’ús (Clemente, 1995). Recordeu les observacions 
sobre els Suports Secundaris de Talla i la seva gènesi realitzats al capítol anterior, i que ens obligaran en breu a revisar la 
categorització referida als microesclats i microfragments que no són producte ni de la formatització secundària ni de 
l’increment del valor d’ús de l’instrument durant el cicle d’amortització del procés productiu, sinó de l’acció de l’objecte 
de treball sobre l’instrument de producció al llarg del procés de treball. 
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El Conjunt Comformat en Base a l’Anàlisi de Matèries Primeres. 

 Ja hem indicat al capítol anterior que dins la nostra anàlisi de les relacions entre forma i 

funció no inclourem la variable de la matèria primera, tot proposant la seva inclussió per a posteriors 

treballs.  

Tot i així, una breu revisió sobre els volums qualitatius de matèries primeres presentes en el 

jaciment s’esdevé bàsic per a un millor reconeixement de Túnel VII i les seves ocupacions 

(Terradas, 1996 i 2001). 

 

 Al respecte, la dinàmica de gestió i aprofitament dels recursos minerals confirma el què 

d’altres estudis sobre matèries primeres lítiques (no en la línia de les estratègies de gestió, però) de 

diferents jaciments yàmana es coneix (Orquera i Piana, 1999a), inclós el tret característic de la 

manca d’obsidiana verda, present en els jaciments corresponents a les primeres ocupacions del 

litoral fueguí (Álvarez, 2003). Lamentablement, però, les quantificacions de masses aportades al 

jaciment no han final·litzat encara, motiu pel qual les gràfiques estrictament descriptives que us 

oferirem corresponen, només, a les quantificacions absolutes i percentuals dels ítems presents en les 

diferents unitats estratigràfiques. 
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CIN: Cinerita. RIO: Riolita. ESQ: Esquist. APL: Aplita. QUA: Quars. IND: Indeterminada. GRA: Granit. AMF: 

Amfibulita. OCRE. IGN: Ignimbrita. 

 

 Com es pot apreciar clarament a la gràfica, la presència predominant (a nivell del conjunt 

global) de la riolita és manifestament destacada, seguida de la cinerita, l’ignimbrita i els esquists. A 

tall d’element singular, destacar que la presència d’un 0’01% d’ocre correspon a un únic fragment, 

present en el cúmul d’unitats estratigràfiques multiocupacionals AB. 

 

 Pel què respecta a les ocupacions, la correlació respecte a aquesta estructura general és 

plenament coherent, on les oscil·lacions significatives són única i exclussivament les secundàries a 

nivell de presència o absència de determinades matèries primeres (aplita, granit, amfibulita, etc…) i 

les seves proporcions. En el cas dels fenòmens que s’allunyen més d’aquesta tònica general, aquests 

es produeixen majoritàriament en aquelles unitats estratigràfiques que es troben agrupades en unitats 

interpretatives multiocupacionals; seria el cas, per exemple, de l’existència de només riolita i 

cinerita (aquesta darrera, amb un pes molt el·levat: 27%) en el cas del cúmul BCDEF, o de la 

preeminència de l’esquist com a matèria primera destacada en el cúmul DEFGH, on els esquists 

representen el 54% i la riolita ha restat rel·legada a una tercera possició amb, només un 15% dels 

efectius (el segon component és la cierita amb un 23%). Oscil·lacions, però, que poden ser producte 

de la mateixa manca d’unitat estratigràfica socialment rellevant: es tracta de cúmuls coresponents a 

diferents moments d’ocupació. 
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 Igualment, és en aquest cúmuls on es produeixen els casos de menor variabilitat en el 

nombre de matèries primeres diferents en relació a l’alta diversitat que caracteritza les ocupacions, 

com es pot apreciar en comparar l’ocupació H amb el cas de l’acumulació d’unitats estratigràfiques 
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 Fins a quin punt aquests “fenòmens singulars” són significatius en sí mateixos o producte de 

la manca de significació social de l’unitat d’anàlisi estratigràfica (no podem assignar aquestes 

unitats estratigràfiques a cap dels dos episodis, H o J en el cas de la gràfica anterior) és impossible 

de concretar en aquets moment. Tot i que els primers resultats de les anàlisis sobre matèries 

primeres de Túnel VII van veure la llum, de forma parcial el 1993 (Clemente i Terradas, 1993) i com 

a conjunt el 1996 (Terradas, 1996), cal aprofundir (i s’està aprofundint en paral·lel a la redacció 

d’aquestes pàgines) en el reconeixement de les estratègies de proveïment de recursos minerals de la 

societat yámana pel cas de Túnel VII. 

 

 Al CDROM podreu trobar, dessota la forma de gràfiques descriptives (absolutes i 

percentuals) les composicions en matèries primeres de les diferents ocupacions i acumulacions. A 

més a més, s’ha representat la distribució de les principals matèries primeres en els diferents suports 

bàsics per cadascuna de les ocupacions i acumulacions, amb una especial atenció a les distribucions 

dels suports secundaris de talla segons matèria i ocupació/acumulació, així com aquelles relacions 

entre categories significatives de ser representatives dels processos de talla. 

 Tot seguit us presentem alguns exemples dels models de processat de les dades que hi podeu 

trobar: 
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Túnel VII: Producció i Consum. 

 

Les Dinàmiques Morfològiques i Morfotècniques en les Relacions Produció i Consum: 

l’Anàlisi de l’Estructura Bàsica.  

Implementem, doncs, la constatació de l’existència d’una dinàmica de correlació entre les 

morfologies dels instruments lítics i els processos productius en els quals materialitzen el seu valor 

d’ús. I la iniciem, tot avaluant el paper de la formatització secundària (que implica un evident 

increment del volum de treball invertit per a l’obtenció d’un instrument de producció) a nivell de les 

estructures Bàsiques (suports bàsics) en els processos de producció on han participat instruments 

tallats sobre suport lític. 

 

La hipòtesi essencial és l’existència d’una correlació entre la realització d’aquesta inversió 

superior per a l’obtenció de l’instrumental i algun dels trets en els què hem organitzat les nostres 

bases de dades: la cinemàtica desenvolupada en el procés de treball, la duresa de l’objecte de treball 

(sense identificar, però, l’objecte de treball), o l’objecte de treball (articulant aquesta en una 
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gradació relativa d’increment de la seva duresa, aconseguint incrementar l’escala de la base de dades 

anterior (duresa) i identificant específicament la matèria treballada). 

 Pel què respecta als resultats de les cinemàtiques de treball, aquesta és la seva representació 

gràfica: 
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On podem apreciar clarament una correlació entre l’increment de peces retocades (amb la 

corresponent covariació de les no retocades) i el pas de cinemàtiques longitudinals a transversals. 

 

En el cas de la duresa de l’objecte de treball, els resultats són els següents: 
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Distribució de la formatització secundària segons duresa de l’objecte de treball 
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reproduïnt-se la mateixa dinàmica que en el cas anterior, però on la progressió quantitativa de la 

covariació, a diferència del cas de la cinemàtica de treball que tan sols assoleix un nivell 

d’indeterminació en situar-se en una ratio del 50% (aprox.) per a tots dos conjunts, arriba a realitzar 

un canvi qualitatiu situant ambdós conjunts en possicions oposades entre el processat de matèries 

dures (62’5% retocades i 37’5% no retocades) respecte a les toves (11’4% retocades i 88’6% no 

retocades), en una progresió constant. 

 Davant aquest indici de relació, cal realitzar l’anàlisi de l’objecte de treball per a contrastar 

l’existència d’aquestes dues relacions: entre cinemàtica de treball i duresa de l’objecte de treball, i 

l’increment d’inversió en la formatització secundària. 

 La gràfica resultant és: 
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Distribució de la formatització secundària segons Objecte de treball 
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Com podem apreciar (observeu el comportament en els casos del processat de recursos 

animals (fauna)10 i fusta), no podem establir una gradació progressiva relacional entre la presència 

de formatització secundària i l’especificitat de l’objecte de treball (articulada a partir d’un paulatí 

increment de la seva duresa). Aquest fet ens indicaria, doncs, que la relació vàlida és l’existent entre 

la cinemàtica de treball i l’increment d’inversió de treball. De fet, si ens fixem en el comportament 

de l’únic objecte de treball que podem comparar, internament, a nivell de la cinemàtica de treball11, 

podem apreciar com la tendència vers un increment de les peces amb formatització secundària es 

manifesta en passar d’una cinemàtica longitudinal a una de transversal: 

                                                           
10 .-Per processat de recursos animals (fauna) entendrem aquells instruments que han processat matèria 
animal de duresa toba-mitja (és a dir, processos de treball sobre animals on es produeix contacte no només 
amb matèries toves (carn, pell, …) sinó també amb d’altres parts de l’animal de major duresa (os, tendons)),  i 
aquells que han treballat  matèries tobes sense poder distingir si es tracta de carn o pell.  
11 .-El cas de la fusta és l’unic dels objectes de treball que ofereix un nombre de casos significatiu 
estadísticament per a realitzar aquesta comparativa entre cinemàtica longitudinal i transversal, restant com a 
variable independent el mateix objecte de treball. 
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 Quina és, doncs, la causa de la covariació existent entre la cinemàtica de treball 

implementada i la duresa de l’objecte de treball a efecte de la dinàmica de la realització 

d’instruments retocats?  

I el què és més important: afecta aquest fet a la interpretació de correlació entre increment de 

la formatització secundària i cinemàtica el procés de treball? Tot i els casos “atípics” dels recursos 

animals i la fusta, la dinàmica general de l’anàlisi a partir de l’objecte de treball posseeix una 

tendència general que es constata, especialment, en els extrems de les dades: els treballs sobre carn i 

os. Hem d’avaluar, doncs, aquests fenòmens. 

 

 Conseqüentment, cal, en primer lloc, avaluar aquests trets en la seva existència dinàmica i 

real: com a elements que són d’ún procés de producció (cinemàtica de treball, duresa de l’objecte de 

treball i objecte de treball en sí mateix) en el qual s’esdevenen interrelacionadament. 

 La representació gràfica12 de la relació entre la duresa de la matèria treballada i la cinemàtica 

del procés de treball implementat és la següent: 

 

                                                           
12 .-Totes les gràfiques de barres que veureu són percentuals. Cadascuna de les categories calculades a les 
sèries representa el 100% del casos, i és en base a la percentualitat que es realitza la comparació. Les 
diferències d’alçada entre elles són representatives, només, del nombre de casos contingut en cada categoria. 
Per a facilitar una millor comprensió realitzarem quna sia necessari una segona gràfica organitzada segons 
les categories i no les sèries. 
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Correlació entre duresa de matèria treballada i la cinemàtica del procés de treball 

(percentual). 
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que construïda inversament per a contrastar la nostra visió, dóna la següent imatge: 
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 Com podem apreciar, la preeminència dels treballs longitudinals en les matèries toves i toves 

mitges és destacada, amb un minsa presència longitudo-transversal i pràcticament nul·la pels treballs 
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transversals. Aquest dinàmica s’inverteix en el cas de les matèries mitges, mitges-dures i dures, tot i 

que la diferència entre la cinemàtica dominant (transversal) i la secundària (longitudo-transversal) és 

menor. 

 

 En contrastar una possible correlació entre l’objecte de treball i la cinemàtica del procés de 

producció, la gràfica de barres resultant és: 
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mostrant-se clarament la relació entre l’objecte de treball i la cinemàtica del tipus de treball que se li 

aplica. La visió amb les categories anal·litzades intercanviades és: 
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on s’evidencia clarament quins objectes de treball són processats segons cada cinemàtica. 

 I si incorporem la formatització secundària a un reconeixement del procés de treball en la 

seva primera complexitat (duresa de l’objecte de treball + cinemàtica del procés de treball 

desenvolupat), el resultat és el següent: 
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 Tot i l’existència d’una tendència constatada (s’observa com la major part dels increments 

més destacats d’instrumental formatitzat secundàriament es produeixen en el treball sobre matèries 

dures, independentment de la cinemàtica), cal reconèixer que continuem observant dinàmiques que 

no segueixen la pauta predominant: el gran domini dels instruments sense retoc en el cas de les 

matèries dures treballades longitudo-transversalment, o la similitud dels percentatges en el cas de les 

matèries tobes treballades transversalment. 

 

 Si, novament, incrementem la nostra escala per a reconèixer aquestes dinàmiques a nivel dels 

objectes de treball en concret, els resultats són els següents (una gràfica per a cada objecte de 

treball): 
 

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CARNLONG CARNLT CARNTRANS

La formatització secundària en el procés de treball 
de la carn

RETOCADES
NO RETOCADES

 
 

                                                           
13 .-LONG: Longitudinal; LT: Longitudo-Transversal; TRANS: transversal. 
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 Com ja vèiem moltes pàgines enrera, la complexitat ha de ser tinguda en compte en les 

nostres anàlisis. Si evidenciem les nostres dades dessota la perspectiva de la seva dinàmica, del seu 

moviment (com a materialitats del procés dinàmic de producció que són), observarem com les 

relacions entre forma i funció implementades (estem parlant de les estructures bàsiques a nivell de la 

formatització secundària) no corresponen sempre a una única causa de correlació. Per a poder evitar 

possibles confussions amb les gràfiques i facilitar el seguiment del raonament, primer de tot, 

adjuntarem la taula d’efectius absoluts emprada, i de la qual han sorgit les gràfiques anteriors: 
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 RETOCADES 
NO 
RETOCADES TOTAL 

CARNLONG 7 27 34 
CARNLT 1 0 1 
CARNTRANS 0 0 0 
FAUNALONG 7 45 52 
FAUNALT 0 1 1 
FAUNATRANS 0 0 0 
PELLLONG 12 15 27 
PELLLT 1 0 1 
PELLTRANS 7 4 11 
FUSTALONG 11 27 38 
FUSTALT 7 7 14 
FUSTATRANS 57 70 127 
OSLONG 6 3 9 
OSLT 4 2 6 
OSTRANS 37 17 54 

 

Taula d’efectius absoluts en cadascun del procesos de treball implementats (Objecte de 

Treball + Cinemàtica). 

 

 En realitat ens trobem davant d’una doble dinàmica de la realització de la formatització 

secundària: independentment de la seva duresa, les matèries (carn, recursos animals, pell i fusta) 

poseeixien una correlació entre la preeminència de peces retocades i la cinemàtica de treball. Tant 

els instruments que han treballat carn com recurs animal (fauna) han estat tots ells implementats per 

al treball amb cinemàtica longitudinal (observeu la taula). En el cas de la següent matèria toba, la 

pell, la presència de treball dels dos tipus de cinemàtiques predominants (longitudinal i transversal) 

ens mostren una clara associació entre la formatització secundària i la cinemàtica transversal. Fet 

que es repeteix (recordeu l’anàlisi específica realitzada pàgines més amunt) en el cas de la fusta, on, 

a més a més, la cinemàtica longitudo-transversal es manté en una situació d’absoluta indeterminació 

(vegeu la gràfica).  

En aquest darrer cas, cal reconèixer però, que no s’arriba a invertir la ratio entre instruments 

formatitzats secundàriament i sense aquesta formatització, interpretant-se a partir de la tendència 

d’increment de les retocades14. 

 
                                                           
14 .-Consulteu la gràfica específica de comportament del treball de fusta de pàgines més amunt. 
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 La segona dinàmica és l’existent en els procesos de treball implementats sobre os: 
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No es produeix cap tipus de dinàmica en modificar-se la cinemàtica de treball 

desenvolupada: l’estabilitat és absoluta, tant en el cas de les peces formatitzades secundàriament 

com de les no formatitzades. Conseqüentment, i en tractar-se de l’objecte de treball on la 

importància de les peces formatitzades secundàriament és més gran (66’6% per a les dinàmiques 

longitudinals i longitudo-transversal, i 68’5% per a la cinemàtica trasnversal), aquesta tan sols pot 

ésser deguda, doncs, a la duresa de l’objecte de treball i l’especificitat dels processos de treball on és 

modificat. 

 

Les Dinàmiques Morfològiques i Morfotècniques en les Relacions Produció i Consum: 

l’Anàlisi Volumètrica15. 

Els resultats oferts per l’anàlisi volumètrica no es caracteritzen ni per la seva claredat ni per 

la seva fàcil interpretació. Articulada la base de dades en les mateixes organitzacions que en el cas 

anterior, no es poden interpretar pautes amb claredat, tant en relació de cadascuna de les 

organitzacions del procés productiu desenvolupat pels instruments, com en relació a la presència de 

formatització secundària.  

                                                           
15 .-Per a una millor comprensió de l’anàlis us adrecem a consultar en paral·lel els histogrames dels índex 
volumètrics. 
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Com ja hem esmentat prèviament, els índex volumètrics emprats són l’índex d’ellongació 

(LONG/AMPL) i de carenatge (GRUIX/(AMPL*LONG)16, mentre que l’instrument d’anàlisi per a 

visual·litzar el comportament dels conjunts sel·leccionat ha estat l’histograma17, per tal de poder 

observar tant el sots-conjunt més destacat com la dinàmica i aproximació de tot el conjunt a la corba 

de “normalitat” característica. 

  

No s’ha realitzat una anàlisi profunda de les dinàmiques existents dintre de cada grup que, 

sense dubte, poden ser també interessants, però hem optat per concentrar-nos en les dinàmiques 

relacionals, seguint la línia oberta per els estudis previs sobre la formatització secundària. En el cas 

que volgueu revisar les volumetries de cadascun dels conjunts, podreu trobar les gràfiques resultants 

en el CDROM. 

 

 En una organització a partir de la duresa de l’objecte de treball dues són les dinàmiques que 

es poden albirar en el cas de l’índex d’ellongació: d’una banda, existeix una assignació d’aquells 

artefactes amb un índex d’ellongació superior per a esser modificats mitjançant la formatització 

secundària, alhora que, tant en el cas dels instruments retocats com els que no, l’ellongació superior 

és emprada per al processat de matèries tobes (recordem l’estreta relació existent entre cinemàtica i 

duresa que hem pogut veure en les anàlisis anteriors sobre la formatització secundària). 

Pel què respecta a l’índex de carenatge, no hem apreciat cap tipus de dinàmica ni entre les 

diferents dureses de l’objecte de treball, ni entre les peces amb i sense formatització secundària. 

L’increment final del carenatge dels instruments no retocats en el cas de les matèries més dures no 

correspon a una comportament general de tot el conjunt. 

 

Si l’organització del conjunt es vertebra en relació a la cinemàtica de treball, les dinàmiques 

a reconèixer en l’índex d’ellongació són les següents: en primer lloc, i pel què respecta als 

instruments sense formatització secundària, destacar que els dos extrems de les cinemàtiques 

(Longitudinal i Transversal) posseeixen una tendència similar respecte a la normalitat. Tot i una 

marcada proximitat a la figura de “normalitat” dels histogrames, ambdues es carcateritzen per un 

substancial sots-conjunt que tendeix vers l’increment dels valors de l’índex. En segon lloc, existeix 

                                                           
16 .-Sempre mesures màximes. 
17 .-Realitzats amb l’aplicació Systat 5.2.1. 
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una lleugera tendència a que el valor predominant en la cinemàtica longitudinal sia superior a 

l’existent en la cinemàtica  transversal. Curiosament, en el cas dels instruments retocats, el valor 

predominant és el mateix (no hi ha, doncs, moviment), al mateix temps que els histogrames 

presenten siluetes molt similars. Aprofitem per a assenyalar que no s’aprecia diferències entre els 

sots-conjunts de retocats i sense retoc. Aquesta tendència de major ellongació en les cinemàtiques 

longitudinals dels no retocats està estretament relacionada amb la constatada prèviament en les 

matèries toves i toves-mitges, on la cinemàtica existent és, a la pràctica, tan sols la longitudinal.  

En relació a l’índex de carenatge, no es destaca cap tipus de dinàmica, amb uns índex 

destacats  similars per a totes les cinemàtiques , amb presència de retoc o sense. Pel què respecta a 

les siluetes dels histogrames, novament és important la presència de formes molt properes a la 

dispersió normal, amb una sèrie de trets característics general·litzats: un increment dels valos molt 

ràpid per la banda de valors  inferiors de l’histograma, amb una tendència de descens paulatí i 

perllongat vers els valors d’increment de l’índex (dreta).  

L’únic aspecte destacable, en tant que atípic, seria la manca de significació de l’histograma 

corresponent a les cinemàtiques longitudo-transversals dels instruments no retocats, i l’allunyament 

respecte a la distribució típica de l’histograma corresponent a la cinemàtica transversal dels 

instruments amb formatització secundària. 

 

 Finalment, revisarem l’articulació de la base de dades en funció de l’objecte de treball. 

 No s’ha pogut identificar cap tipus de dinàmica característica en relació als instruments: no 

existeix cap tipus de pauta regular progressiva en cap dels dos sots-conjunts.  

Si de cas, indicar que els instruments sense retoc emprats pel procesat de la carn són els que 

poseeixen un valor màxim més baix (0’5; on el màxim del conjunt és 1), alhora que tots els 

histogrames presenten un perfil amb una tendència vers la presència de valors el·levats de l’índex 

amb baix nombre de casos però perllongats en la seva presència a la gràfica: el bloc major de casos 

se sitúa en els paràmetres inferiors de l’escala i cap als superiors es produeix la presència de 

conjunts similars en el nombre d’individus. El perfil des del vèrtex vers els valors més el·levats de 

l’índex es caracteritza per ser baix però continu. A tall d’exemple: 

 

 

 



      Dinàmiques econòmiques de producció-consum en el registre lític caçador-recol.lector de 
l’extrem sud americà. La societat yàmana. 

Pàg. 359 

Índex d’ellongació del processat de la carn18: 
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En relació als instuments retocats, és interessant destacar com es pot tornar a constatar la 

sel·lecció dels artefactes amb major índex d’ellongació per a rebre la inversió de formatització 

secundària (el valor màxim és 2’5; compareu-lo amb el 0’5 dels instruments no retocats), pel 

processat de carn; el perfil de l’histograma és oposat al dels instruments sense formatització 

secundària, amb la presència d’un increment paulatí des dels valors més baixos vers el vèrtex. 

Aquest increment no existeix en l’anterior. En el cas del processat de pell, es pot apreciar, també, 
                                                           
18 .-ELONG: Ellongació dels instruments no retocats; ELONGR: Ellongació dels instruments retocats; 
CAREN: Carenatge dels instruments no retocats; CARENR: Carenatge dels instruments retocats. 
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una tendència a cercar artefactes amb un el·levat índex, fet que arriba al màxim exponent de 

concentració en els treballs de la fusta: el vèrtex de l’histograma es destaca marcadament (valor 

comprès entre 1 i 2) concentrant gran part dels efectius. Per contra, els instruments per a os 

poseeixen un valor molt més baix (0’5) i amb una dispersió molt el·levada. 

 

 Pel què respecta a l’índex de carenatge, tampoc no es pot apreciar cap tipus de pauta interna 

dins els instruments no retocats, mantenint tots els histogrames una concentració vers els valors més 

baixos (no existeix un increment paulatí des dels valors més baixos cap el vèrtex) amb una caiguda 

perllongada cap els valors més alts. 

 

Índex de carenatge del processat de la carn 
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Sí existeix, però, una diferència en relació als instruments amb formatització secundària: les 

peces retocades posseeixen un índex de carenatge inferior (en relació al vèrtex de la corba), en els 

casos del processat de carn i os. El conjunt d’histogrames dels retocats es caracteritzen per una 

tendència de manteniment dels valors i descens paulatí (potser l’excepció seria el processat de la 

pell) vers l’increment de l’índex (dreta). En el cas del processat de recursos animals, però, es pot 

apreciar una concentració significativa de l’ús en les peces amb major índex de carenatge. 

 

 Finalment, la revisió de la dinàmica específica del procés de treball de la fusta (comparant la 

cinemàtica longitudinal amb la transversal) ofereix els següents resultats: 

  

 Pel què respecta a l’índex d’ellongacio, es confirma la tendència a emprar els artefactes amb 

major ellongació per a la formatització secundària. No hi ha diferència, però, en el comportament 

dels dos conjunts en relació a les cinemàtiques (els histogrames de les dues cinemàtiques en les 

peces no retocades són similars, tot i el perllongament vers els valors més alts de la cinemàtica 

transversal). En el cas de les retocades, la producció per a les cinemàtiques transversals és força 

específica, a diferència de la longitudinal, amb una concentració de casos molt concreta (la 

cinemàtica longitudinal presenta una corba de típica normalitat). 

 

 En relació al carenatge, indicar que en el cas dels artefactes no retocats, es produeix un 

lleuger increment en el cas de la cinemàtica transversal, tot i la similitud d’ambdós histogrames. Per 

contra, en el cas dels instrumenst retocats, la relació s’inverteix, situant-se la cinemàtica longitudinal 

per damunt la transversal. Cal tenir en compte, però que el perfil de l’histograma de la cinemàtica 

transversal s’allunya de la corba típica, a diferència de la cinemàtica longitudinal, que repeteix el 

comportament observat en d’altres objctes de treball: tendència vers la normalitat, amb un paulatí 

descens dels casos vers els valos més alts de l’índex (dreta), tot perllongant un grup amb un baix 

nombre d’individus però sostingut al llarg de la quantificació. 

  

 

 Histogrames de la distribució dels índex volumètrics en en el procés de treball de la fusta.  

 

 



Cap. 8. Túnel VII. Interpretació socio-històrica. 

Pàg. 362 

 

 

Índex d’ellongació de la cinemàtica longitudinal. 
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Índex d’ellongació de la cinemàtica transversal: 
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Índex de carenatge de la cinemàtica longitudinal: 
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Índex de carenatge de la cinemàtica transversal: 
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Les Dinàmiques Morfològiques i Morfotècniques en les Relacions Produció i Consum: 

l’Anàlisi de les Vores Actives. 

 

 Al capítol anterior ja ha estat exposada la metodologia i els instruments tècnics emprats per 

l’anàlisi dels trets significatius en les morfologies de les vores actives dels instruments. Així, passem 

directament a exposar els resultats assolits.  

 

Resultats segons cinemàtica de treball. 

Dinàmica estructural. 

Peces sense Formatització Secundària: 

• Tipus de Vora: En el pas de moviment a longitudinal a transversal, les dues dinàmiques 

identificades es troben estretament relacionades. Es tracta del descens significatiu de la 

presència de morfologies angle (A) en implementar-se cinemàtiques transversals (no és el 

cas de les longitudo-transversals); moviment que es relacionaria significativament amb 

l’increment de la presència de fractures en aquestes mateixes cinemàtiques transversals (amb 

una regularitat similar en el cas de les longitudo-transversals). La dinàmica de canvi no 

presenta interrupcions sinó que és regular. 

• Mode: Novament trobem dues dinàmiques estretament relacionades (en grau altament 

significatiu), en ser substituïdes les morfologies simples (S) per les abruptes (A) en passar de 

la dinàmica longitudinal a la transversal (dinàmica confirmada en la categoria longitudo-

transversal). 

• Alineació: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

 

Peces amb Formatització Secundària: 

• Mode: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Amplada: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Direcció: En aquesta morfologia es confirma la tendència a la relació entre les cinemàtiques 

de treball longitudinal i el processat de matèries toves (caldrà observar el resultat a partir de 

l’anàlisi per objecte de treball). Existeix un increment altament significatiu de les 

morfologies directes en direcció a la cinemàtica transversal, que substitueix la preeminència 

de les morfologies bifacials en les cinemàtiques longitudinals. 
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• Alineació: En el cas de l’alineació, tan sols es pot constatar l’augment significatiu de 

morfologies mixtes en el cas de la cinemàtica transversal. 

 

Seqüència estructural. 
Peces sense formatització secundària: 

LO 
aSrect/sin 
 
LT 
a()() 
 
TR 
a(f/mx)Arect/sin 
 

Peces amb formatització secundària: 

LO 
rSm/ppd/bifrect 
 
LT 
r()()()() 
 
TR 
rSm/ppdrect/cx 

 

 

Segons la duresa de l’Objecte de Treball. 

Dinàmica estructural. 

Peces sense formatització secundària: 

• Tipus de vora: Existeix una disminució significativa, segons s’incrementa la duresa en la 

presència d’angles, incrementant-se, al mateix temps la presència de fractures. A partir 

d’aquest fet podem apuntar com la generació d’aquestes fractures pot ésser deguda a la 

implementació dels processos de treball sobre matèries de progressiva duresa. 

• Mode: Existeix una disminució altament significativa de la presència d’angles de tendència 

simple (S) en incrementar-se la duresa. Coetàniament, l’increment de la presència d’angles 

abruptes (A) també és altament significativa. Remarquem, però, que la generació d’aquesta 

morfologia (A) no es veu acompanyada d’un increment d’aquelles vores de tendència 

abrupta (TO) ni de la disminució esperable en els angles pla (P) i de tendència aguda 
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(TDA)19, per la qual cosa podem inferir una producció i sel·lecció específica d’aquest mode 

en les vores destinades a treballar sobre matèries dures. Alhora, aquesta especificitat es 

reprodueix en el cas de les morfologies simples (S) per a les matèries tobes. 

• Alineació: Tot i la presència d’una interrupció significativa (en el pas de les matèries tobes-

mitges a dures, per a les morfologies rectilínies), no podem constatar cap tipus de dinàmica 

de canvi rellevant en relació a l’increment de duresa de l’objecte de treball. 

 

Peces amb formatització secundària: 

• Mode: L’única dinàmica significativa existent es troba en la disminució de la morfologia 

plana (P) segons s’incrementa la duresa, sense estar en relació a un increment significatiu de 

les restants morfologies (cap d’elles presenta una variació significativa), tot i el lleuger 

increment (no significatiu, però) en el conjunt de morfologia Abrupta (A). 

• Amplada: L’única dinàmica rellevant és la disminució altament significativa existent, en 

incrementar-se la duresa (específicament, en el pas de les matèries tobes a tobes-mitges), per 

a l’amplada poc profunda (p). Igualment, cap altre dinàmica es troba correlacionada amb 

aquest moviment, fet que apunta una especificitat del processat de les matèries tobes 

(majoritàriament carn; fet que podrem comprovar en anal·litzar el conjunt des de la 

perspectiva de l’objecte de treball). 

• Direcció: Els dos descensos significatius (altament significatiu en el cas de la bifacialitat) es 

troben estretament relacionats (disminució significativa de la morfologia directa, i altament 

significativa de la bifacial), reconeixent-se la produció de morfologies bifacials per al 

processat de matèries toves que, en incrementar-se la duresa de l’objecte de treball, 

desapareix. 

• Alineació: L’única dinàmica existent és el descens significatiu de les morfologies convexes 

segons s’incrementa la duresa de l’objecte de treball, segmentant-se dos grups ben 

diferenciats a cadascuna de les bandes de les matèries de duresa mitja. 

 
 
 
 
 

                                                           
19 .-Justament, tot el contrari: s’incrementen. 



      Dinàmiques econòmiques de producció-consum en el registre lític caçador-recol.lector de 
l’extrem sud americà. La societat yàmana. 

Pàg. 369 

 
Seqüència estructural. 

Peces sense formatització secundària: 
TO 
aSrect/sin 
 
TO-MI 
a()rect/sin 
 
MI 
a()sin/rect 
 
MI-DU 
()Arect/sin 
 
DU 
()A(MX)() 

 
Peces amb formatització secundària: 

TO 
rP/S()bif(d)cx/rect 
 
TO-MI 
rS()d() 
 
MI 
rS()drect 
 
MI-DU 
r()()d() 
 
DU 
rS()drect/cx 

 

 

Resultats segons l’objecte de treball (articulat segons l’increment de la seva duresa). 

Dinàmica estructural. 

Peces sense formatització secundària: 

• Tipus de Vora: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Mode: Podem remarcar, tan sols, el descens molt significatiu de les morfologies simples (S) 

en el moviment des de carn vers os, on les interrupcions més significatives serien:  entre el 

processat de fauna i pell, i fusta i os. Curiosament, no es produeix un increment significatiu 
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de la presència de morfologies abruptes en la mateixa direcció, relacionant-lo amb la duresa 

de l’objecte de treball. Caldrà, doncs, relacionar l’increment de morfologies abruptes més 

amb la duresa de la matèria treballada i la cinemàtica de treball, que no pas l’especificitat de 

l’objecte de treball. 

• Alineació: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

 

Peces amb formatització secundària: 

• Mode: Es pot constatar un descens significatiu de les morfologies planes (P) en el moviment 

de carn a os. 

• Amplada: Les dinàmiques existents són tres: un augment significatiu en la morfologia molt 

profunda (pp), interrelacionada amb un descens significatiu de les profundes (p). En tercer 

lloc, descens significatiu de les morfologies mixtes (en el cas del processat de carn i d’altres 

matèries tobes, no existeix tanta especificitat de le morfologies produïdes i emprades). 

Curiosament, aquest comportament darrer no s’identifica en el reconeixement de la duresa de 

l’objecte de treball en general. 

• Direcció: Novament es produeixen dos moviments directament relacionats: la disminució 

significativa de la morfologia directa (d) en el moviment vers os, alhora que el descens 

altament significatiu en el cas de la bifacialitat (bif). 

• Alineació: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

 
Seqüència estructural. 

Peces sense formatització Secundària: 
Carn: 
a()rect/sin/mix 
 
Fauna: 
aSrect/sin 
 
Pell: 
a/f()rect/sin/cx 
 
Fusta: 
a()sin/rect 
 
Os: 
()()() 
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Peces amb formatització secundària: 
Carn: 
r()()bif/drect/cx 
 
Fauna: 
r()()()() 
 
Pell: 
rS/P()drect/cx 
 
Fusta: 
rSmdrect 
 
Os: 
rSpp/mdrect/cx 

 

 

La dinàmica específica del procés de treball de la fusta. 

Dinàmica estructural. 

Peces sense formatització secundària: 

• Tipus de vora: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Mode: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Alineació: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

 

Peces amb formatització secundària: 

• Mode: Es manifesta, tan sols, un descens significatiu de les morfologies simples (S), en el 

moviment des de la cinemàtica longitudinal vers la transversal. 

• Amplada: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Direcció: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

• Alineació: No existeixen dinàmiques significatives per a aquesta variable. 

 

Seqüència estructural. 

Peces sense formatització secundària: 

Longitudinal: 
a()() 
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Transversal: 
a()() 
 

Peces amb formatització secundària: 
 

Longitudinal: 
r()()()() 
 
Transversal: 
rSpdrect 

 

 

 Però necessitem extreure conclussions simplificants (recordeu els capítols inicials) per a 

poder generar les categories classificatòries que organitzaran els nostres conjunts. Tota la informació 

obtinguda i exposada en les pàgines anteriors és vàlida i interessant, però necessitem decidir un 

reconeixement unívoc per a poder processar estadísticament cadascuna de les ocupacions, així com 

reconèixer el moviment existent en el conjunt. 

 

 Els criteris de sel·lecció de quina de les caracteritzacions és rellevant per a les nostres 

explicacions ve determinat, no pel volum d’informació que aquestes ens ofereixen (un major volum 

d’informació no és positiu per se), sinó pels resultats de l’anàlisi de l’estructura bàsica. 

 

 Ja hem vist  en els primers productes de les nostres anàlisi que la dinàmica de relació forma-

funció són complexes, existint més d’una dinàmica  i, evidentment, més d’una causa. En el cas de la 

formatització secundària, el conjunt d’instruments que han treballat tots els objectes de treball, 

excepte l’os, estan correlacionats amb la cinemàtica de treball a desenvolupar. I el treball sobre l’os 

és l’únic que es determina a partir de la seva duresa (o, tractant-se d’un únic objecte de treball, pels 

trets intrínsecs a si mateix). Evidentment, aquesta dinàmica reconeguda és la que hem d’emprar a 

l’hora de caracteritzar els nostres instruments: la cinemàtica per a tots aquells instruments que no 

han treballat os; la duresa (o el seus propis trets, aquí sí que emprarem el cas que ens ofereixi més 

informació) en el cas del treball sobre os. 

 

 Així, els resultats caracteritzadors i que conformen les nostres categories classificatòries són: 
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Objectes de Treball no ossis: 

Seqüència estructural. 
Peces sense formatització secundària: 

 
LO 
aSrect/sin 
 
LT 
a()() 
 
TR 
a(f/mx)Arect/sin 

 
 

Peces amb formatització secundària: 
 

LO 
rSm/ppd/bifrect 
 
LT 
r()()()() 
 
TR 
rSm/ppdrect/cx 

 

 

Objecte de Treball Ossi: 

Seqüència estructural. 
Segons duresa. 

Peces sense formatització secundària: 
 

DU 
()A(MX)() 

Peces amb formatització secundària: 

DU 

rS()drect/cx 
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Específic de l’Objecte de Treball. 

Peces sense formatització secundària: 
 

Os: 
()()() 

 

Peces amb formatització secundària: 
Os: 
rSpp/mdrect/cx 

 
 

 Optarem, doncs, per a poder reconèixer les dinàmiques dels instruments no formatitzats, per 

l’ús del criteri de duresa. 

 

 

El Cas Específic dels Instruments per a la Caça. 

Resta, finalment, recuperar dos conjunts del registre que, tot i tractar-se de gran interés no 

podem tractar al mateix nivell que les categories que acabem de veure: el conjunt d’instruments que 

han estat identificats com per a treballar sobre un recurs de gran importància per a la societat 

Yámana: el processat de peix; i el conjunt d’instruments destinats a la cacera.  

Del primer, lamentablement la representativitat del conjunt redueix a un únic cas clar, 

impedint cap reconeixement de la dinàmica per a aquest tipus de treball i restant englobat en el 

processat de matèries tobes. Respecte del segon, reconèixer també una especificitat expressa de les 

morfologies associades a la cacera (amb un seguit de dificultats pel reconeixement de les 

empremptes d’ús) que revisarem tot seguit. 

 

 El conjunt d’instruments que han treballat en l’obtenció de recursos animals (obtenció, no 

processat) és format per un total de 23 peces, les quals totes elles presenten formatització 

secundària. Remarquem, però, que en aquest conjunt no estan incloses, només, les puntes sinó també 
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tots aquells instruments que presenten els trets funcionals indicatius de l’obtenció de fauna (el què 

Clemente (1995 i 1997) ha classificat amb les categories “Punta”, “Daga”, “Puñal” o “Cuchillo”)20. 

 

 La determinació dels usos vertebrats, però, poseeix una dificultat manifesta en base a la 

generació de les microtraces d’ús: la immensa majoria dels casos es troba en l’esfera dels usos 

possibles o probables, essent, en nombres absoluts, només quatre els casos dels quals s’ha pogut 

determinar l’objecte de treball o la seva duresa. 

 

 El procediment de consum que es material·litza en aquests tipus de processos posseeix una 

durada increïblement curta, fet que impedeix la formació acurada de les microtraces d’ús. És en 

aquest tipus d’instrumental on la fractura produïda per l’ús s’esdevé (especialment les fractures 

distals, o la substantivitat de les peces que són els fragments de les parts distals dels artefactes 

produïts per a la caça) un element definitori del seu ús (Knecht (ed.), 1997; i, específicament, dins el 

mateix volum: Finlayson i Mithen, 1997; Nelson, 1997). 

 

Categories d'Anàlisi d'Ús en els 
Instruments de Caça

12

7

4

PO
PR
SG

 
 

PO: Possible ús. PR: Probable ús. SG: Segur ús. 

 

                                                           
20 .-Vegeu les bases de dades. 
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En els casos restants, doncs, (exceptuant el cas de la peça 1.379, que més endavant 

revisarem), la funcionalitat ha estat reconeguda a partir d’aquest tret: bàsicament,  la fractura distal, 

acompanyada en algunes ocasions de traces d’ús en les vores laterals. 

 

Així, no podem reconèixer, excepte alguns casos, les vores actives específiques que han estat 

en contacte amb l’objecte de treball (element independent en la nostra anàlisi): en aquest cas concret 

és l’instrument en la seva globalitat que ha de ser avaluat com a partícip en el procés de producció. 

Conseqüentment, no podem implementar el mateix aparell interpretatiu que hem construït per als 

instruments restants en aquest cas on, a més a més, un simple cop d’ull a la base de dades ens 

ofereix l’evidència dels trets característics d’aquest tipus d’instrument. 

Cal, doncs, que avaluem i caracteritzem aquests instruments en la seva globalitat, davant la 

impossibilitat de disposar (en la major part dels casos) d’una única referència concreta (vora activa) 

fixada des de l’anàlisi funcional.  Així, el què farem és quantificar totes quatre vores, permetent-nos 

aconseguir un reconeixement global de la peça. 

 

 En primer lloc, descatar que el 100% de les peces es tracta de fragments retocats, on 

pràcticament el 100% dels retocs són de mode pla molt profund (o profund) bifacial. Si 

quantifiquem els trets de les quatre vores dels instruments (en tant que l’anàlisi global que hem 

esmentat) seguint els paràmetres aplicats per a la resta d’instruments del nostre conjunt, les matrius 

de contingència posen en evidència, fent innecessàries d’altres anàlisis o gràfiques, les dinàmiques 

morfològiques significatives: 

 

ESQUERRA        
RETOCATS        
TENDAGU 0 TENDP 0 TENDD 0 TENDRECT 1 
P 22 PP 13 D 0 RECT 12 
S 0 P 9 I 0 CC 1 
A 0 M 0 BIF 22 CX 2 
TENDABRUP 0 MM 0 ALTER 0 SIN 2 
E 0 TENDM 0 TENDI 0 TENDSIN 2 
MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 2 
        
        
        
NO RETOCATS       
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TNDA 0 TENDAGU 0 TENDRECT 0   
A 0 P 0 RECT 0   
F 0 S 0 CC 0   
TENDF 0 A 0 CX 0   
E 0 TENDABRUP 0 SIN 0   
MIXTE 0 E 0 TENDSIN 0   
Ang 0 0 MIXTE 0 MIXTE 0   
        
        
        
DISTAL        
RETOCATS        
TENDAGU 0 TENDP 0 TENDD 0 TENDRECT 0 
P 4 PP 3 D 0 RECT 1 
S 0 P 1 I 0 CC 0 
A 0 M 0 BIF 4 CX 3 
TENDABRUP 0 MM 0 ALTER 0 SIN 0 
E 0 TENDM 0 TENDI 0 TENDSIN 0 
MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 0 
        
        
        
NO RETOCATS       
TNDA 0 TENDAGU 0 TENDRECT 0   
A 1 P 0 RECT 10   
F 9 S 0 CC 0   
TENDF 0 A 10 CX 1   
E 0 TENDABRUP 0 SIN 0   
MIXTE 1 E 0 TENDSIN 0   
Ang 0 7 MIXTE 1 MIXTE 0   
        
        
        
        
        
        
DRETA        
RETOCATS        
TENDAGU 0 TENDP 0 TENDD 0 TENDRECT 0 
P 20 PP 9 D 1 RECT 13 
S 0 P 11 I 0 CC 0 
A 0 M 1 BIF 20 CX 4 
TENDABRUP 0 MM 0 ALTER 0 SIN 1 
E 1 TENDM 0 TENDI 0 TENDSIN 1 
MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 2 
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NO RETOCATS       
TNDA 0 TENDAGU 0 TENDRECT 0   
A 0 P 0 RECT 1   
F 1 S 0 CC 0   
TENDF 0 A 1 CX 0   
E 0 TENDABRUP 0 SIN 0   
MIXTE 0 E 0 TENDSIN 0   
Ang 0 0 MIXTE 0 MIXTE 0   
        
        
        
PROXIMAL        
RETOCATS        
TENDAGU 0 TENDP 0 TENDD 0 TENDRECT 0 
P 8 PP 6 D 0 RECT 5 
S 0 P 2 I 8 CC 2 
A 0 M 0 BIF 0 CX 1 
TENDABRUP 0 MM 0 ALTER 0 SIN 0 
E 0 TENDM 0 TENDI 0 TENDSIN 0 
MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 0 MIXTE 0 
        
        
        
NO RETOCATS        

TNDA 0 TENDAGU 0 TENDRECT 0   
A 2 P 0 RECT 11   
F 11S 1 CC 0   
TENDF 0 A 12 CX 1   
E 0 TENDABRUP 0 SIN 1   
MIXTE 0 E 0 TENDSIN 0   
Ang 0 1 MIXTE 0 MIXTE 0   
      
      
      
 

La predominància del retoc pla molt profund o profund bifacial és manifesta (especialment 

en el cas de les vores dreta i esquerra); amb la presència destacada de l’angle 0 (punta) o la fractura 

abrupta per a la distal21. 

Si a més a més tenim en compte l’especificitat dels procediments de consum i, aquesta 

vegada sí, afegim a la nostra anàlisi les delineacions de les vores dreta i esquerra, el càlcul (ni que 
                                                           
21 .-Producte de l’impacte d’ús i evidència del mateix. 
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sia de la part esquerra i dreta distal) ens ofereix una marcada dinàmica de convergència dels dos 

laterals vers la part distal, element clar i  

 

Orientació vores laterals

84%

16%

Convergent
Altres

 
 

necessari per a la penetració de l’instrument a partir de la part distal en el cos de l’animal (traç 

funcional que ens ofereixen les analítiques prèvies); tret que ve acompanyat de tractar-se de laterals 

que presenten un formatització clara destinada a reforçar la vora per a desenvolupar cinemàtiques 

longitudinals sobre materia toba, com hem pogut inferir a partir de la resta dels instruments que han 

treballat aquest tipus d’objecte de treball. 

 

 Els trets característics per a aquest tipus de consum seran, doncs: 

 

rPpp/pbifrect cvg 

 

per a les vores laterals; vores associades a la presència en la vora distal be a una fractura producte de 

l’impacte per l’ús, be a un angle 0: 

 



Cap. 8. Túnel VII. Interpretació socio-històrica. 

Pàg. 380 

Vores Distals

0% 6%

49%

0%0%6%

39%

TNDA
A
F
TENDF
E
MIXTE
Ang 0

 
 

Si a aquesta identificació efectiva de la correlació entre les morfologies i les funcions li afegim les 

dades ofertes per les anàlisi volumètriques, podrem apreciar com l’índex d’ellongació ens ofereix 

una tendència clarament predominant en el conjunt vers la importància d’una relació amb 

preeminència de la longitud sobre l’amplada, en combinació a un molt baix índex de carenatge: 
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Aconseguim, d’aquesta manera, una identificació clara dels trets específics que caracteritzen 

aquells instruments destinats a la cacera, sense emprar símils actualístics de morfologies, a partir 

d’un ús potencial (inferit a partir, normalment de l’existència de vores convergents vers un angle 

zero, però sense existir una constrastació material del seu ús). Restarà pendent, de cara al futur, un 

reconeixement a nivell de la massa (no disposem de les dades pel conjunt dels casos anal·litzats) per 

a poder classificar aquells instruments que han estat produïts per a treballar com a projectils (el què, 

tradicionalment, s’ha categoritzat com a “puntes”) per separat d’aquells destinats també a la cacera 

però en d’altres tipus (tecnològicament parlant) de processos productius. 
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Resta pendent, finalment, revisar el cas concret de la peça 1.379, l’anàlisi de la qual ens 

indicarà la poblemàtica de la constucció de les tipologies morfofuncionals a partir de paral·lels 

morfològics (arqueològics, etnològics o actualístics) no contrastats materialment. 

 
L’anàlisi morfològica de la peça en concret ens ofereix el següent resultat: 

 
LR [fArect div+rSmdcx trans+rPpbirect cvg] FA 43/31/5; 

 

amb un índex de carenatge (0,0037) situat dintre de les dinàmiques típiques del conjunt. Això, i la 

presència el retoc pla bifacial, així com l’aspecte general de la peça, similar a la categorització 

general (idealista, però) de “punta”, pot induir a la seva inclussió (com, de fet, inicialment es va fer i 

així consta en les observacions de la base de dades, i que aquí hem reproduit)22 en el grup de 

projectils i instruments de caça. Hem de destacar, però (i que ja hem fet al capítol 7), que aquesta 

observació ja va ser realitzada per Vila et alii, 1995b: 273. 

 

Les anàlisis funcionals van mostrar que, contrariament al què apunta l’experiència de l’ús del 

símil respecte a les morfologies, es tracta d’un instrument que ha realitzat un treball amb la vora 

distal, i cinemàtica transversal, sobre os. Es confirma, també l’adequació de la nostra decissió 

d’emprar la vora activa com a element referenciador per a tota l’anàlisi de l’instrument: la vora 

activa de la peça és un retoc simple marginal directe convexe, gens similar a les vores que, 

reiteradament, són significatives en el cas dels instruments de caça i en els quals, les poques vegades 

que es dona la formació de les microtraces d’ús (no estem tenint en compte per a aquesta afirmació, 

doncs, les fractures macroscòpiques), aquestes hi apareixen. 

D’altra banda, reconèixer la necessitat d’explicar, amb una sistemàtica metodològica, 

l’existència de retocs com el de la vora dreta d’aquesta peça (element bàsic, sense dubte, de la 

confusió), que no presenten indicis d’ús.  

 

 

 
                                                           
22 .-En emprar les anotacions primeres de l’anàlisi funcional, hem reproduït l’error de l’inclussió d’aquest 
instrument en el grup dels destinats a la caça. I s’ha preferit  no solventar-lo: curiosament, l’error en si mateix 
ens ofereix un excel·lent exemple de la problemàtica de les classificacions morfo-funcionals no referenciades.  
Advertir, finalment, que a les bases de dades hem decidit mantenir l’error, tot i que la peça està assenyalada i 
no ha estat emprada en les anàlisi dels instruments per a la caça. 
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Anotacions a tall de Conclussions. 

 

 Anal·litzades les dinàmiques existents en aquestes organitzacions dels conjunts (on en 

cadascuna d’elles es posen de manifest un tipus de correlació determinada, per a oferir-nos una visió 

global), identificades les pautes característiques i quin és el criteri que es va emprar per a la seva 

generació,  podem aplicar al conjunt del nostre registre els resultats assolits, tot identificant 

jerarquitzadament tant les dinàmiques instrumentals existents (tant les morfologies característiques 

com les que s’allunyen d’aquestes pautes) com, un cop reconegudes aquestes, caracteritzar 

cadascuna de les ocupacions en funció de la nostra proposta classificatòria  (Briz et alii, 2002 i e.p.); 

en aquest cas, el conjunt instrumental. 

 

 Remarcar, finalment, que la segona de les nostres hipòtesis (i bàsica d’aquestes pàgines) 

resta contrastada: existeixen pautes d’obtenció de determinades morfologies en relació a la seva 

participació com instrument de treball. Hi ha formes en les vores actives de l’instrumental de Túnel 

VII que han estat produïdes/s’han aprofitat per a determinades funcions, en base a diferents 

característiques del procés de producció a implementar: bàsicament, la cinemàtica de treball (en 

aquells processos de producció sobre objecte de treball no ossi) i la duresa de l’objecte de treball (en 

el treball sobre os). Pautes que han estat implementades en combinació amb d’altres morfologies del 

treball més allunyades de la recurrència identificada. És l’existència combinada d’ambdós conjunts 

(característic i no característic amb les seves múltiples gradacions) el què configura l’economia 

yámana pel cas del nostre jaciment.  

És a partir de la seva anàlisi global i dinàmica (i especialment interessant ha de resultar 

reconèixer la dinàmica d’ambdós conjunts al llarg del temps: tant per la importància i preeminència 

que cadascun dels dos te en cada moment de la història de la ocupació caçadora-recol·lectora marina 

dels canals fueguins (el nivell d’ajustament  la pauta de rgularitat en les produccions instrumentals), 

com pel reconeixement de les variabilitats, i les seves interrelacions, existents en el si d’ambdós 

conjunts) que podrem caracteritzar econòmicament diferents assentaments, tot establint una 

possibilitat per a la seva anàlisi comparativa, segons els paràmetres de la nostra teoria substantiva; 

un primer pas pel reconeixement del desenvolupament de les forces productives. 
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Estructures i Dinàmiques significatives de les relacions Producció-Consum de l’instrumental 

de Túnel VII. Ocupacions: B,C,D,E,F,G,H i J. 

 

 Un cop identificades les dinàmiques econòmiques cal el reconeixement de la seva dinàmica 

en tant que conjunt de produccions que s’han esdevingut en un mateix moment d’ocupació. Ja hem 

exposat en el capítol anterior i en la primera part d’aquest mateix com es vertebra i es representa el 

reconeixement d’aquestes dinàmiques. Esmentar, tan sols, que de cara al reconeixement i 

representació de les dinàmiques existents en les diferents ocupacions, hem emprat les dinàmiques 

instrumentals on es reconeix plenament el procés de treball (objecte de treball+ cinemàtica), 

juntament amb la dinàmica instrumental genèrica “instrument”. El conjunt d’instruments la 

funcionalitat desl quals tan sols es pot reconèixer a nivell de la duresa o la cinemàtica ha estat 

eliminat, amb la intenció d’impedir la formació de “soroll” en les nostres anàlisis. Ja hem vist la 

complexitat existent en l’anàlisi funcional i els seus resultats, així la inclussió de possibles mateixes 

relacions forma-funció dessota evidenciacions diferents dins un mateix moment de processsat 

hagués dificultat profundament qualsevol lectura. 

 

Sí cal destacar, però, que en el cas de l’anàlisi tant de la seqüència com la dinàmica 

estructural, el conjunt d’instruments reconeguts en la duresa de l’objecte de treball més la 

cinemàtica del procés de treball, l’hem emprat com a grup de constrastació respecte als resultats 

oferts per l’anàlisi principal. Destaquem, però, que aquesta anàlisi de control no ha ofert cap resultat 

diferent a la principal. 

 

 

Tot seguit us oferim la representació gràfica absoluta de les dinàmiques presents en 

cadascuna de les vuit ocupacions. Les codificacions emprades per a representar-les es vertebren de 

la següent manera: el primer acrònim fa referència a la identificació i jerarquització de l’instrument; 

el segon, situat entre parèntesi, fa referència al procés de treball (Objecte de treball+ Cinemàtica). 
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Els codis emprats són els següents: 

 

I: Instrument. 

IDC: Instrument de Dinàmica Característica. 

IDC2, 3….: Instrument de Dinàmica Característica Jerarquitzada. 

RSDI: Residu d’Instrument. 

RSDIR: Residu d’Instrument Reval·loritzat. 

L: Lític. 

C: Carn. 

F: Fauna. 

P: Pell. 

M: Fusta. 

H: Os. 

LO: Longitudinal. 

LT: Longitudo-Transversal. 

TR: Transversal. 

 

Exemple: Instrument de Dinàmica Característica 3 (Carn Longitudinal), es 

representaria: 

 

IDC3(CLO) 

 

 Les gràfiques descriptives són: 
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 No comentarem aquestes gràfiques: són estrictament descriptives i per donar a conèixer 

quines activitats (i amb quin volum absolut d’instruments) s’han desenvolupat en cadascuna de les 

ocupacions. A més a més, aquesta informació detallada la podeu trobar al CD-ROM. 

 Per contra, tot seguit sí revisarem, breument, els resultats oferts per l’anàlisi estadística de 

cadascuna de les ocupacions, així com la dinàmica estructural de tot el jaciment. 
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 L’Ocupació B. 

 La preeminència dels treballs de fusta amb instrumental característic de primer i segon 

grau23, sempre transversal, juntament amb l’instrumental característic de primer i tercer grau sobre 

os transversal és manifesta, tant en el cas de la gràfica descritiva prèvia, com en el cas de la 

seqüència estructural, on la interrupció és significativa (vegeu CDROM). Juntament a aquestes, 

destaca, també l’instrumental pel processat longitudinal de fauna, que es troba dins aquest conjunt 

rellevant. La resta de dinàmiques de treball presents no presenten cap rellevància en relació a la 

seqüència estructural, constatant-se, tan sols, la seva existència. 

 

 L’Ocupació C. 

 La preeminència de treballs sobre fusta i os tornen a repetir-se en el cas de l’ocupació C 

(interrupció significativa). Sí cal destacar, però, que en aquest segon moment d’ocupació, la 

dinàmica de l’instrumental de fusta està molt més allunyada de la dinàmica significativa: es tracta de 

jerarquies 3 i 2 (segons importància), mantenint-se la presència de dinàmica significativa pel treball 

d’os transversal (acompanyat d’una jerarquia 3). Si observem la seqüència estructural, apreciarem 

com el conjunt d’instruments “genèrics” ja ha passat a ocupar la possició preeminent esperable (per 

exemple, els treballs de fusta, si els agrupèssim, sense tenir en compte els processos de treball 

resultarien més representatius). Destacar, també, l’aparició de l’instrumental per a l’obtenció de 

cacera. 

 

L’Ocupació D. 

 La variabilitat dels processos de producció d’aquesta tercera ocupació és marcadament 

superior a les anteriors: existeix una més alta diversistat. Com a grup molt significativament 

segmentat se’ns presenta l’Instrument “genèric”, havent de concentrar-se la nostra anàlisi, doncs, en 

el segons sots-conjnt, segmentat per una interrupció significativa. Els treballs transversals de fusta i 

os continúen essent preeminents, on l’instrumental característic d’os és un element destacat. En el 

cas de la fusta transversal, és l’instrumental de segona jerarquia el que és més destacat. El processat 

de carn i fauna s’està realitzant, preferentment, mitjançant instrumental molt allunyat de la dinàmica 

específica, indicant-nos un aprofitament de diverses morfologies. Finalment, i per no extendre’ns 

                                                           
23 .-Aquest segon és, fins i tot, més nombrós que el genèric “Instrument”. 
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excessivament, destacar la presència (ja fora del conjut significatiu) d’un cas de residu de processat 

de fusta. 

 

L’Ocupació E. 

 La variabilitat és encara superior a l’anterior. L’instrumental “genèric” i el processat de fusta 

transversal de segona i tercera jerarquia conformen el grup primer significatiu. Les morfologies 

emprades pel processat de fusta, doncs, són similars a les de l’ocupació D, produïnt-se una 

disminució de la importància del treball de l’os en aquest cas. En el segons sots-conjunt 

significatius, torna a tenir un presència destacada del treball de fusta (ara dessota morfologies 

típiques pel processat transversal) i, en menor grau, de jerarquia tres pel longitudinal. Novament, el 

processat de fauna es caracteritza per una llunyania respecte a la dinàmica significativa, i el treball 

de l’os, encara que present en el segon sots-conjunt significatiu, està representat per instrumental de 

dinàmica significativa o de segona jerarquia; es tracta doncs, d’una obtenció d’artefactes, ara com 

ara, molt específica i acurada. Finalment, destacar d’aquest segon sots-conjunt, la preeminènica del 

processat de fauna per davant del treball d’os, acompanyada de la presència de dos instruments per a 

la cacera. 

 

 L’Ocupació F. 

 F és el conjunt amb una major representativitat i variabilitat de processos productius 

implementats. Curiosament, no existeix cap tipus de pauta seqüencial a nivell de la seva estructura. 

La interrupció molt significativa que podeu observar a la gràfica afecta, única i exclussivament, a 

l’instrument “genèric” abastament distanciat. La repetició de l’anàlisi sense la presència d’aquest 

grup no ofereix cap lectura diferent. El treball de fusta torna a ser preeminent, amb una marcada 

importància dels instruments de dinàmica significativa. Destaquem, si de cas, l’aparició del treball 

sobre pell que es realitza mitjançant instruments que pertanyen o són molt propers a la dinàmica 

significativa. El treball de l’os reprodueix les pautes anteriors. Com a fet especialment exepcional 

(però lamentablement, no implica cap significació a nivell de la seqüència estructural), destaca la 

presència d’instrumental pel processat de vegetals (no fusta), que s’estaria realitzant mitjançant 

morfologies properes a l’especificitat significativa. 
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 L’Ocupació G. 

 En el cas de l’ocpació G, tornem a no disposar de cap canvi significatiu pels instruments 

concretitzats en els processos de treball. El treball de fusta i os, trasnversal, reprodueix les pautes de 

dinàmica significativa observats fins el moment. Si de cas, destacar que l’instrumental de dinàmica 

significativa pel processat de carn a fauna, assoleix un preeminència respecte a l’aprofitament de 

morfologies més diverses, però acompanyat d’una important presència d’instruments de processat 

de fauna molt allunyat de la dinàmica significativa (jerarquia 4). 

 

 L’Ocupació H. 

 En aquestes darreres ocupacions, la significació de la seqüència estructural és pràcticament 

nul·la. Deixant de banda l’esperable significació de l’instrumental “genèric”, cap altre interrupció 

significativa apareix en la seqüència. Sí podem destacar, però, l’aparició destacada d’instrumental 

significatiu pel processat de fauna, que se sitúa al mateix nivell que el treball de fusta i, en aquest 

cas concret, el processat d’un altre recurs faunístic: la pell. Lamentablement, la manca de 

significació de la seqüència només ens permet esmentar-ho, sense poder inferir cap altre 

conseqüència. Destacar, però la presència d’indicadors d’aprofitament de l’instrumental: es dóna 

l’existència de residus de revalorització pel treball de pell, acompanyats de residus d’instrumental. 

 

 L’Ocupació J. 

 Tot i les seves reduïdes dimensions a nivell instrumental, l’ocupació J sí ofereix dinàmiques 

estructurals a nivell de la seqüència. El processat d’animals mitjançant instruments que participen de 

la dinàmica significativa o hi són molt propers (nivell jeràrquic 2) és destacat, acompanyat del 

processat de fusta trasversal en instruments de dinàmica secundària. La resta de dinàmiques 

reconegudes, constaten, tan sols, la presència de les produccions ja conegudes i esperables: fusta, 

fauna, carn i os, no existint ni processat de la pell ni lític. Totes, però, sense significació estadística a 

nivell estructural. 
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Si, finalment, observem els resultats que ens ofereix l’anàlisi dinàmica de les vuit ocupacions 

del nostre jaciment, observarem com no existeix cap tipus de canvi significatiu pel conjunt de les 

vuit ocupacions al llarg del temps. Tot i l’existència d’algunes ruptures significatives entre algunes 

de les ocupacions, el nostre aparell estadístic no identifica cap tipus de canvi significatiu al llarg de 

la història de l’assentament. 

Al respecte, remarcar dos aspectes: d’una banda, reconèixer la confirmació de la nostra 

avaluació inicial respecte la manca de significació cronològica pròpia de Túnel VII, en relació al 

reconeixement de canvis en les dinàmiques productives. 

I en segon lloc, i relacionada amb la primera, apuntar com les exploracions inicials en 

comparatives entre jaciments de diferent cronologia del Canal Beagle (dades que s’han de prendre 

amb àmplia precaució, donat que es tracta, tan sols, de primeres tendències en una exploració 

inicial), sí apunten diferències ente els dos extrems cronològics de l’ocupació del món dels canals 

fueguins (Álvarez i Briz, e. p.), que implicarien un canvi en els processos de producció on 

l’instrumental lític hi participa. 

 

Sobre Túnel VII sí podem afirmar categòricament que, tot i existir una variabilitat evident 

(observeu les seqüències estructurals al CDROM i les gràfiques de barres a les pàgines anteriors), 

aquesta no assoleix un canvi qualitatiu perceptible en relació a la seva història: tots els canvis 

existents entre les vuit ocupacions no són prou significatius. En totes vuit ocupacions el COM s’han 

fet les coses, és, estrictament, similar. 

 
EL X2 GLOBAL ES DE  508.3669  AMB  329  GRAUS DE LLIBERTAT 
QUADRE DE LA DINAMICA DE LA SEQUENCIA ESTRUCTURAL  
       B       C       D       E       F       G       H 
I   .1905 = .2273/  .4519///.2184// .4063 = .3333 = .3770 =  
IHLO .0000 = .0227 = .0000 = .0000 = .0104 = .0000 = .0000 =  
IHLT .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IHTR .0000 = .0455 = .0000 = .0000 = .0313 = .0000 = .0164 =  
IL  .0476 = .0000 = .0000 = .0115 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IMLO .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0104 = .0000 = .0000 =  
IMLT .0159 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IMTR .0000 = .0000 = .0000 = .0115 = .0000 = .0000 = .0164 =  
IDCCLO .0159 = .0000 = .0192 = .0000 = .0000 = .0208 = .0000 =  
IDCCZ .0317 = .0455 = .0288 = .0230 = .0313 = .0625 = .0000 =  
IDCFLO .0635 = .0000 = .0288 = .0115 = .0104 = .0417 = .0820 =  
IDCFTR .0000 = .0000 = .0096 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDCHLO .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0313 = .0000 = .0000 =  
IDCHLT .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0417 = .0000 =  
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IDCHTR .0794 = .0682 = .0865 = .0345 = .0208 = .0833 = .0492 =  
IDCMLO .0476 = .0455 = .0192 = .0230 = .0000 = .0208 = .0164 =  
IDCMLT .0159 = .0000 = .0288 = .0345 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDCMTR .1270 = .0455 = .0481 = .0575 = .0625 = .0833/  .0000 =  
IDCPLO .0000 = .0000 = .0000 = .0115 = .0104 = .0000 = .0164 =  
IDCPLT .0000 = .0000 = .0000 = .0230 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDCPTR .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0208 = .0208 = .0656 =  
IDCVLO .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0104 = .0000 = .0000 =  
IDCVTR .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0104 = .0000 = .0000 =  
IDC2CLO .0159 = .0000 = .0000 = .0115 = .0313 = .0208 = .0164 =  
IDC2FLO .0159 = .0000 = .0192 = .0575 = .0313 = .0208 = .0492 =  
IDC2HLT .0159 = .0000 = .0000 = .0115 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC2HTR .0635 = .0455 = .0096 = .0345 = .0208 = .0833 = .0164 =  
IDC2MLO .0159 = .0000 = .0000 = .0230 = .0104 = .0000 = .0164 =  
IDC2MTR .2063 = .1136 = .0865 = .1264 = .0625 = .0417 = .0820 =  
IDC2PLO .0000 = .0000 = .0096 = .0115 = .0625 = .0000 = .0000 =  
IDC2PTR .0000 = .0227 = .0000 = .0000 = .0000 = .0208 = .0656 =  
IDC2VTR .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0104 = .0000 = .0000 =  
IDC3CLO .0000 = .0227 = .0385 = .0230 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC3FLO .0000 = .0000 = .0385 = .0575/  .0000 = .0000 = .0492 =  
IDC3HLO .0000 = .0227 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC3HLT .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC3HTR .0000/  .0909/  .0096 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC3MLO .0159 = .0227 = .0096 = .0575 = .0208 = .0000 = .0000 =  
IDC3MTR .0000// .1364 = .0481 = .0920 = .0729 = .0417 = .0000 =  
IDC3PLO .0000 = .0000 = .0000 = .0115 = .0104 = .0208 = .0000 =  
IDC3PTR .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0328 =  
IDC4FLO .0000 = .0000 = .0000 = .0115 = .0000 = .0417 = .0000 =  
IDC4HLO .0000 = .0227 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC4MLO .0159 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
IDC5CLO .0000 = .0000 = .0000 = .0115 = .0000 = .0000 = .0000 =  
RSDIH  .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0164 =  
RSDIM  .0000 = .0000 = .0096 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 =  
RSDIRP3.0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0000 = .0164 =  
    J 
I   .3214 AUGMENT NO SIGNIFICATIU 
IHLO .0000 ESTABILITAT 
IHLT .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IHTR .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IL  .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IMLO .0000 ESTABILITAT 
IMLT .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IMR .0000 ESTABILITAT 
IDCCLO .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDCCZ .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDCFLO .1786 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDCFLT .0000 ESTABILITAT 
IDCHLO .0000 ESTABILITAT 
IDCHLT .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDCHTR .0357 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDCMLO .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDCMLT .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDCMTR .0357 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDCPLO .0000 ESTABILITAT 
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IDCPLT .0000 ESTABILITAT 
IDCPTR .0000 ESTABILITAT 
IDCVLO .0000 ESTABILITAT 
IDCVTR .0000 ESTABILITAT 
IDC2CLO .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDC2FLO .0714 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDC2HLO .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDC2HTR .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDC2MLO .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDC2MTR .0714 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDC2PLO .0000 ESTABILITAT 
IDC2PTR .0000 ESTABILITAT 
IDC2VTR .0000 ESTABILITAT 
IDC3CLO .0000 ESTABILITAT 
IDC3FLO .0000 ESTABILITAT 
IDC3HLO .0000 ESTABILITAT 
IDC3HLT .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDC3HTR .0000 ESTABILITAT 
IDC3MLO .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDC3MTR .0000 ESTABILITAT 
IDC3PLO .0000 ESTABILITAT 
IDC3PTR .0000 ESTABILITAT 
IDC4FLO .0357 AUGMENT  NO SIGNIFICATIU 
IDC4HLO .0000 ESTABILITAT 
IDC4MLO .0000 DESCENS  NO SIGNIFICATIU 
IDC5CLO .0000 ESTABILITAT 
RSDIH  .0000 ESTABILITAT 
RSDIM  .0000 ESTABILITAT 
RSDIRPTR.0000 ESTABILITAT 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Alguns apunts finals. 

 

 Hem implementat una metodologia, a partir de la nostra hipòtesi (finalment contrastada), 

dedicada a l’anàlisi econòmica del treball a través dels instruments. S’ha demostrat com existeix 

aquesta relació entre forma i funció, tot evidenciant que la realitat es presenta molt més 
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“multifacetada” i compexa del que tradicionalment havien previst les nostres interpretacions. Per 

exemple, amb l’evidenciació de l’existència de polifuncionalitats de diversos tipus. 

 

Posseïm, doncs, una eina (certament, encara per posar a prova abastament amb la realitat, 

que caldrà corregir, depurar i millorar) per a reconèixer la dinàmica de la producció, del treball en 

darrer terme, material·litzat en els instruments i artefactes lítics. És aquest tipus d’estudi, relacional i 

integral,  del registre lític tallat el què ens ha de permetre un autèntic i acurat reconeixement de la 

vida de les societats caçadores-recol·lectores del passat. Resta, doncs, molta feina per fer, però en 

aquestes pàgines ja han quedat apuntades moltes de les línies de treball que, en aquests moments, 

crec necessàries per a completar la proposta. La praxi indicarà si són encertades o no pel 

reconeixement de les formes de vida d’un conjunt de societats  que van viure a l’extrem sud americà 

al llarg de 6.000 anys, desapareixent en entrar en competència amb la producció capitalista. Sense 

dubte, reconèixer quins van ser els mecanismes implementats per la societat Yámana davant la 

pressió occidental serà, també, una línia interessant.  

 

La posada a prova de la metodologia amb la complexitat global de Túnel VII i d’altres 

realitats arqueològiques ens demostrarà quina és la seva capacitat per a explicar. 
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