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superior final y Epipaleolítico en el noreste peninsular: el estudio de los núcleos del Sondeo V de
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Proposamen metodologiko bat penintsulako ipar-ekialdeko Goi Paleolito berantiarrean
eta Epipaleolitoan erabilitako tailla-estrategiak sailkatzeko: Cova Gran de Santa Linya (Les
Avellanes, Lleida) aztarnategiko V. Zundaketako nukleoen azterketa.
A methodological approach for the classification of knapping strategies from the Late Upper
Paleolithic and Epipaleolhitic in Northeast Iberia: the study of the cores from the Test Pit V of
Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida).
Ferran Castellón Castellví (*)
Resum
El període de transició entre el Plistocè i l’Holocè està caracteritzat per una sèrie de canvis a
nivell paleoambiental que afectaren a l’organització social i a les estratègies de subsistència de
les poblacions humanes. L’anàlisi tecnològic dut a terme en conjunts lítics d’aquest període ha
assenyalat canvis en els sistemes de producció lítica i en les estratègies de talla que, per diferents
motius, no s’han homogeneïtzat sota un marc d’anàlisi comú. En aquest treball, revisem les últimes
propostes d’anàlisi dels nuclis realitzades al NE d’Iberia en aquestes cronologies i les comparem
amb una metodologia d’anàlisi que hem desenvolupat a partir de l’estudi del SONDEIG V de la Cova
Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida). L’estudi parteix de diferents propostes metodològiques
basades en l’anàlisi dels atributs tecnomorfològics dels nuclis, del Sistema Lògic Analític (SLA) i de
la Tipologia Analítica de Laplace. El SONDEIG V, que abasta varies unitats arqueoestratigràfiques,
s’emmarca dins la transició Plistocè-Holocè (c. 15.000-12.500 cal BP) i representa una de les poques
seqüències que s’estan treballant en l’actualitat al NE de la Península Ibèrica en aquetes cronologies.
Per això, aquest treball pot jugar un paper important en la caracterització de les estratègies de talla
del final del Paleolític superior.
Paraules clau
Indústria lítica, Nuclis, Paleolític superior, Paleolític superior final, Epipaleolític, Nord-est peninsular.
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Resumen
El período de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno está caracterizado por una serie
de cambios a nivel paleoambiental que afectaron a la organización social y a las estrategias de
subsistencia de las poblaciones humanas. El análisis tecnológico llevado a cabo en conjuntos líticos
de este período señala cambios en los sistemas de producción lítica y en las estrategias de reducción
que, por diferentes motivos, no se han homogeneizado bajo un marco de análisis común. En este
trabajo, revisamos las últimas propuestas de análisis de los núcleos realizadas en el NE de Iberia y
las comparamos con una metodología de análisis desarrollada a partir del estudio del Sondeo V de
la Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida). Dicho estudio parte de diferentes propuestas
metodológicas basadas en el análisis de los atributos tecnomorfológicos de los núcleos, del Sistema
Lógico Analítico (SLA) y de la Tipología Analítica de Laplace. El Sondeo V, que abarca diferentes
unidades arqueostratigráficas, se enmarca dentro de la transición Pleistoceno-Holoceno (c. 15.00012.500 cal BP), siendo una de las pocas secuencias que se están trabajando en la actualidad en el
NE de Iberia de dicho período. Por esta razón, este trabajo puede jugar un rol importante en la
caracterización de las estrategias de talla del final del Paleolítico Superior.
Palabras Clave
Industria lítica, Núcleos, Paleolítico superior, Paleolítico superior final, Epipaleolítico, Noreste
peninsular.
Laburpena
Pleistozenoaren eta Holozenoaren arteko trantsizio aldian, giza-taldeen antolaketa sozialean
eta biziraupen-estrategietan eragina izan zuten aldaketa batzuk eman ziren. Hain zuzen ere,
garai horretako bilduma litikoen azterketa teknologikoek aldaketak atzematen dituzte ekoizpen
litikoen sistemetan eta baita murrizketa-estrategietan ere; arrazoi desberdinengatik, ez dira
homogeneizatuak izan azterketa-esparru amankomun batean. Lan honetan, Iberiako ipar-ekialdean
nukleoak aztertzeko egindako azken proposamenak berrikusten ditugu, eta Cova Gran de Santa Linya
(Les Avellanes, Lleida) aztarnategiko V. Zundaketan eginiko ikerketatik garatutako metodologiarekin
alderatzen ditugu. Aipaturiko ikerketa hori, hainbat proposamen metodologikotatik abiatzen da:
nukleoen ezaugarri teknomorfologikoen azterketatik –Sistema Logiko Analitikoa (SLA)– eta Laplacen
Tipologia Analitikotik. V. Zundaketa, unitate arkeostratigrafiko desberdinak dituena, PleistozenoHolozeno trantsizioaren barruan kokatzen da (c. 15.000-12.500 cal BP), Iberiako ipar-ekialdean
gaur egun lantzen ari diren garai horretako sekuentzia bakanetakoa izanik. Hori dela eta, lan honek
zeregin garrantzitsua izan dezake Goi Paleolito amaierako tailla-estrategien karakterizazioan.
Hitz-gakoak
Harrizko industria, Nukleoak, Goi Paleolitoa, Goi Paleolito berantiarra, Epipaleolitoa, penintsulako
Ipar-ekialdea.
Abstract
The Pleistocene to Holocene transition is characterized by paleoenvironmental changes that
affected the social organization and subsistence strategies of human populations. Technological
analysis on lithic assemblages from this period has revealed variations in lithic production systems
and reduction strategies that, for different reasons, have not been homogenized under a common
analytical framework. In this manuscript we review the latest proposals for the study of cores
conducted in NE Iberia and compare them with an analysis methodology developed from the study
of Test Pit V from Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida). This study has been conducted
from different methodological proposals based on the analysis of core technomorphological
attributes, Logical Analytical System (SLA) and Laplace’s Analytical Typology. Test Pit V, which
comprises different archaeo-stratigraphic units, is part of the Pleistocene to Holocene transition (c.
15,000-12,500 cal.BP), and it represents one of the few sequences that are currently being worked
Monográfico:
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in NE Iberia in this temporal range. For that reason, this work may play an important role in the
characterization of the knapping strategies of the end of the Upper Paleolithic.
Keywords
Lithic industry, Cores, Upper Paleolithic, late Upper Paleolithic, Epipaleolithic, Northeast Iberia.

1. Introducció
La transició Plistocè-Holocè està caracteritzada per una sèrie de canvis a nivell paleoambiental que condicionaren en major o menor mesura
les estratègies de subsistència de les poblacions
humanes. El Tardiglaciar és el període climàtic
associat a aquesta transició, el qual està marcat
per una forta inestabilitat climàtica determinada
per un seguit de pulsacions fredes i temperades
(Grousset, 2001; Rasmussen et al., 2014; Clark et
al., 2019; Pérez-Díaz i López-Sáez, 2021).
Propostes metodològiques prèvies han tractat
de sistematitzar les estratègies de talla i els nuclis
en aquesta etapa de transició al NE peninsular
(Vaquero et al., 2004; García et al., 2013; Morales
et al., 2013; Mangado et al., 2007, 2014; Roman,
2010). S’han observat diferents tendències dins
les indústries lítiques, marcades per la major o
menor incidència de la talla laminar, que han servit per a la definició de diferents períodes o fàcies
culturals.
Les investigacions efectuades en les dues últimes dècades al nord-est peninsular han permès
ampliar el coneixement de les societats de finals
del Plistocè i inicis de l’Holocè (Alday (coord.),
2006; Roman, 2015; Soto et al., 2016; Roman et
al. (coord.), 2020). Al Prepirineu català, a les valls
somontanes, el Baix Aragó, l’oest de Navarra i
Àlaba es concentren la major part dels jaciments
d’aquestes cronologies. Tot i el caràcter regional
de la majoria dels estudis, s’observen tendències
culturals comunes, indicadores d’una certa inteMonografikoa: Harria soilik

racció entre els diferents grups que ocuparen el
vessant sud dels Pirineus, no només a les zones
de muntanya, sinó també a les terres baixes. En
un esforç per sintetitzar tota la indústria lítica
d’aquesta zona en cronologies de finals del Plistocè i inicis de l’Holocè, Soto et al. (2016) proposen,
en base a Fortea (1973), una seqüència evolutiva
de les estratègies de talla, en la qual diferencien
quatre tradicions (ordenades cronològicament):
l’Epipaleolític microlaminar/Epimagdalenià i Azilià, el Sauveterroide, el Mesolític d’osques i denticulats i el Mesolític Geomètric.
El SONDEIG V de la Cova Gran de Santa Linya
s’insereix en la primera d’aquestes tradicions,
l’Epipaleolític microlaminar/Epimagdalenià o Azilià, i representa una de les poques seqüències que
s’estan treballant en l’actualitat en aquesta regió
geogràfica que, a més a més, compta amb diferents unitats arqueoestratigràfiques. Les dades
proporcionades per l’estudi dels nuclis d’aquest
sondeig ens han permès desenvolupar una metodologia d’anàlisi que, al ampliar-la i contrastar-la
amb les darreres propostes d’anàlisi dels nuclis
que s’han dut a terme al NE d’Iberia en aquestes
cronologies, pretén esclarir la problemàtica que
existeix entorn a les estratègies de talla del final
del Paleolític superior al NE peninsular.
El model proposat per Soto el al. (2016), que
seguirem per a poder estructurar la discussió
d’aquest treball, ha servit com a base per a poder
sintetitzar les diferents propostes metodològiques dins un marc comparatiu comú.
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2. Context arqueològic
2.1 Situació geogràfica i formació del dipòsit
La Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, La
Noguera) és un abric de grans dimensions, descobert l’any 2002 en el marc d’un programa de
prospeccions coordinat pel Centre d’Estudis del
Patrimoni Arqueològic (CEPARQ-UAB). Es tracta
d’un assentament que conté una llarga seqüència
cronocultural que abasta el Paleolític mitjà, el Paleolític superior antic, Magdalenià, Neolític i Calcolític (Mora et al., 2014). L’ús continuat d’aquest
abric confirma que la Cova Gran és un jaciment
clau per analitzar i contextualitzar els darrers
50.000 anys d’història dels grups humans del Mediterrani occidental (Mora et al., 2011).
La Cova Gran de Santa Linya (Figura 1) es troba al Prepirineu Oriental de Lleida (X=318541,
Y=4643877, UTM H31N ETRS89) (Mora et al.,
2014), a les Serres Marginals Catalanes, adjacents al límit septentrional de la Depressió de
l’Ebre (Mora et al., 2015). Concretament se situa
a 385 m.s.n.m., en una vall lateral del riu Noguera Pallaresa, al fons del barranc de Sant Miquel,
un afluent estacional que desemboca al Noguera
Pallaresa. Aquest barranc, al excavar les calcàries
del Cretaci superior, generà l’abric amb una planta de 2000 m² i més de 25 m d’alçada (Mora et al.,
2014). Tot i que el jaciment es troba en una petita vall transversal (en una zona sense visibilitat),
la seva posició li atorga un fàcil accés a les valls
interiors del Pirineu, a més d’una connexió amb
la Depressió de l’Ebre gràcies a la seva proximitat
amb el curs mitjà del Segre (Roy et al., 2014). El
torrent de Sant Miquel va ser un element actiu
en la configuració de la seqüència sedimentària
del jaciment, atesa la interacció entre la sedimentació autòctona de l’abric i els processos sedimentaris i erosius esporàdics d’origen fluvial que
configuraren la dinàmica del dipòsit, el qual es
conforma a partir de dues grans plataformes juxtaposades, determinades pel perfil longitudinal
d’aquest (Mora et al., 2015).
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2.2 Descripció estratigràfica
La seqüència cronoestratigràfica dels processos sedimentaris i culturals d’aquest dipòsit s’ha
definit a partir de la informació obtinguda als sectors Rampa, Transició i Plataforma, que compten
amb més de 40 datacions 14C AMS i Tl (Mora et
al., 2015).
El sector Rampa (R) és una plataforma de 200
m² amb una pendent de 20º en direcció est (Mora
et al., 2014). Es tracta d’una àrea amb una potència estratigràfica de 2’5 m, on es diferencien les
unitats sedimentàries S1, 497 i T, amb diversos nivells arqueològics adscrits al Paleolític mitjà i superior, caracteritzats per una alta presència d’indústria lítica, fauna i fogars (Mora et al., 2015).
Els sectors Transició (T) i Plataforma (P) permeten
conèixer la seqüència arqueològica de l’interior de l’abric. El sector T és un sondeig de 2x2 m,
mentre que el sector P es compon d’una superfície excavada de 32 m². En ambdós sectors s’han
identificat tres unitats sedimentàries: la unitat N,
que correspon a l’Holocè, i les unitats P i M, adscrites a finals del MIS 2 (Mora et al., 2015).
El SONDEIG V és el subjecte d’estudi d’aquest
treball i, degut a la seva recent descoberta, encara
no disposa de cap publicació. Per tant, serà descrit
a partir de les dades facilitades pel CEPARQ-UAB,
que es troben en procés de publicació. Es troba al
sud-est del sector Rampa, relacionat amb un bloc
calcari de grans dimensions, en què s’han identificat dues àrees amb estratigrafies diferenciades.
Aquest gran bloc va aturar l’erosió, que en un moment determinat va buidar part de les ocupacions del Paleolític mitjà, i posteriorment un nou
cicle sedimentari va reomplir amb sediments que
registren ocupacions humanes situades entre el
final del Paleolític superior i el Neolític. Aquesta
és una seqüència crono-cultural inèdita a la Cova
Gran i, donada la seva rellevància, es va plantejar un sondeig de 9 m², per tal de conèixer l’estat
de conservació d’aquest registre i la potencialitat
arqueològica del mateix. La seqüència arqueoestratigràfica del SONDEIG V està formada per diferents unitats arqueostratigràfiques, de les quals
no podem proporcionar més informació ja que es
troben en procés d’estudi.
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Figura 1: A) Localització geogràfica de la Cova Gran de Santa Linya. B) Vista general de l’abric rocós. C) Topografia i zones
excavades de la Cova Gran de Santa Linya. Els sectors excavats Rampa, Plataforma i Transició apareixen enquadrats. El sector
Rampa ha quedat marcat en taronja. D) Secció geomorfològica longitudinal en direcció SW-NE que cobreix la zona d’estudi.
Llegenda: 1. estrat de roca calcària; 2, àrees excavades; 3, contorns topogràfics (0’5 m); 4, secció geomorfològica; 5, línies de
drenatge; 6, sorres, argiles i llims; 7, clasts angulosos i subangulosos. Font: Mora et al. 2011.
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Pel que fa a la conservació de les restes, els
ossos no presenten una bona conservació, encara que les restes de dentició sí que estan ben
representades. Altres restes orgàniques com el
carbó s’han recuperat en un estat de preservació
favorable per a la realització de datacions radiomètriques i estudis de registre pol·línic i mediambiental.
El SONDEIG V presenta uns materials que
s’assimilen a un període crono-cultural adscrit al
Paleolític superior final (sensu lato), en què dominen les restes lítiques amb una variabilitat tècnica que engloba produccions laminars i d’ascles.
Ens referim a Paleolític superior final en sentit
ampli, per no confrontar els diferents tecnocomplexos presents en aquests moments finals del
Paleolític superior (l’Epipaleolític microlaminar/
Epimagdalenià o Azilià, Magdalenià Superior Final, etc.), aspecte que tractem a l’apartat de discussió.
3. Metodologia
3. 1 Anàlisi dels productes de la cadena operativa
L’estudi dels nuclis del SONDEIG V s’ha realitzat a partir de diferent propostes metodològiques
basades en l’anàlisi dels atributs tecnomorfològics
presents a la superfície de les roques explotades.
En primer lloc, s’ha pres com a base el Sistema
Lògic Analític (SLA), que engloba tota la cadena
operativa lítica, des del moment d’aprovisionament de la matèria primera, passant per la seva
transformació i la seva utilització, fins al seu abandó. Es tracta d’un sistema d’anàlisi que contempla
una sèrie de categories conceptuals basades en la
dialèctica positiu/negatiu en les seqüències productives. Es distingeixen quatre categories principals: Base (B), Base natural (Bna), Base Negativa (BNe) i Base Positiva (BP) (Mora et al., 1991).
En aquest sistema, els nuclis s’engloben dins la
categoria de BN1G -Base Negativa de Primera
Generació- (Figura 2), de manera que permeten
identificar els mètodes de talla i, per extensió, els
sistemes de producció lítica (Böeda, 1994, citat
Monográfico:
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Figura 2. Exemple de les categories del SLA en una escala
temporal. El nucli correspondria a una BN1G, ja que és el
resultat de la transformació, mitjançant la talla, d’una Bna.
Font: Mora et al., 1991.

per Casanova et al., 2008), tenint en compte que
les característiques tecnomorfològiques d’un nucli són el reflex de l’últim esquema de reducció
utilitzat abans del seu abandó (Casanova et al.,
2008).
En segon lloc, s’ha utilitzat la Tipologia Analítica de Laplace, que parteix del mètode dialèctic de
Lefebvre (1969, dins Laplace, 1972) i permet descriure els caràcters tècnics (mode i exposició del
retoc) i morfològics (orientació i forma del retoc)
de qualsevol objecte lític i ossi (Laplace, 1972). En
aquest esquema, el nucli s’entén com una massa
de pedra dura que és tallada mitjançant un pla
de fractura, la forma de la qual ve determinada
per les necessitats de l’extracció. Amb aquesta
premissa, Laplace (1972) distingeix els diferents
tipus de nuclis: discoidals, bipiramidals, piramidals, prismàtics, polièdrics, en tortuga i écaillé o
bipolars.
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Per a realitzar una primera aproximació a l’estudi dels materials, ens hem servit dels treballs en
tecnologia lítica de Leroi-Gourhan (1971, 1973),
que assentà els fonaments teòrics per una interpretació de la tècnica en arqueologia. Boëda et
al. (1990), Pelegrin (1990), Karlin (1991) i Geneste
(1989, 1991) ampliaren aquesta base teòrica amb
l’aplicació del concepte de cadena operativa, que
serví per caracteritzar les distintes fases que conformen el procés tècnic. Al mateix temps, autors
com Mora et al. (1991), reivindicaren la necessitat d’abordar els processos tècnics des d’una base
lògica i no funcional, amb la proposta del Sistema
Lògic Analític. Seguint aquesta premissa, Vaquero (1991) destacà la importància dels nuclis per a
les cadenes operatives lítiques i proposà un sistema d’anàlisi per aquests productes que permetés
aproximar-se a les estratègies de producció lítica.
Amb tot això, entenem el nucli com un volum
on s’identifiquen els plans horitzontal, sagital i
transversal. Les pautes seguides en la reducció
d’aquest permeten diferenciar la superfície de
talla (ST), de la qual s’extreuen els productes, de
la plataforma de talla (PT), des de la qual s’aplica
la força per obtenir el producte. Alhora, la confluència entre la ST i la PT genera una aresta de
configuració (AT) (Casanova et al., 2008).
En aquest treball, atès el context en què s’insereix el SONDEIG V, és necessari descriure la
talla laminar, ja que és la base per copsar el sistema de producció lític del Paleolític superior final.
S’anomena làmina o lamineta a tot aquell producte resultant de la talla, la longitud del qual és igual
o superior al doble de la seva amplada. La distinció entre làmina o lamineta rau en el gruix i les
dimensions que presenten. Per Tixier (citat per
Merino, 1994), les làmines tenen una longitud
superior a 5 centímetres i una amplada de més
de 12 mil·límetres, mentre que les laminetes són
inferiors als 12 mm d’amplada, independentment
de la seva longitud. Tot i així, aquestes mesures
poden variar en funció de les característiques del
complex industrial, ja que no tots els conjunts laminars presenten les mateixes dimensions, tal i
com apunten Inizan et al. (1995).

Monografikoa: Harria soilik

181

3.2 Metodologia d’anàlisi dels nuclis
Amb tots aquests aspectes esclarits, procedirem a descriure la metodologia emprada per
a l’estudi dels nuclis del SONDEIG V de la Cova
Gran de Santa Linya. En aquest cas, s’ha realitzat
un anàlisi tecnomorfològic de tots els nuclis, que
s’emmarquen dins l’anàlisi de la cadena operativa
lítica.
Totes les dades relatives als nuclis (mides,
matèria primera, localització, etc.) han estat introduïdes a l’ArqueoUAB, un software programat
en Visual Basic 6, creat pel CEPARQ-UAB per tal
d’emmagatzemar i modificar totes les dades procedents del diferent instrumental tecnològic que
s’utilitza en el treball de camp (teodolit làser i
PDAs) (Mora et al., 2014). De cada nucli s’han pres
quatre mesures bàsiques: la longitud, l’amplada,
el gruix i el pes, així com també s’han mesurat la
llargada i amplada dels negatius d’extracció que
apareixen complerts. Amb això, és possible visualitzar quines mides tenen els nuclis, si han estat
més o menys explotats i si presenten extraccions
laminars, d’ascles o ambdues. També s’ha determinat si presentaven còrtex o no, introduint-hi el
grau de corticalitat en el cas de què en tinguessin.
A banda d’aquests trets morfotècnics, també s’han caracteritzat les matèries primeres. En
aquest cas, hem definit dues categories generals: el sílex Garumnià i el sílex de la Serra Llarga,
àmpliament caracteritzats en estudis anteriors
(veure Roy et al., 2013).
4. Presentació de dades
4.1 Cap a una metodologia comuna per a la classificació de les estratègies de talla
Tots aquests aspectes ens han servit per determinar el tipus de talla predominant en cada
nucli. En el nostre cas, hem definit les següents
categories de talla:
Talla Laminar Una Plataforma (TL1P) quan les
extraccions, els negatius de les quals tenen una
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 175.-196. or.
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longitud igual o superior al doble de l’amplada,
parteixen d’una sola plataforma de talla. Això no
implica que hagi d’haver una sola superfície de
talla, sinó que poden haver-hi vàries. En aquests
casos, parlarem de talla semienvoltant quan les
extraccions recorren, de forma successiva, bona
part del perímetre de la PT, i de talla envoltant
quan les extraccions es desenvolupen per tot el
perímetre de la PT. Al seu torn, parlarem de nuclis
de cara estreta (el que Falcucci i Peresani, 2018,
anomenen “narrow-sided cores”) quan s’han preparat una o vàries ST del nucli i deixat de banda,
en forma de còrtex o simplement sense explotar,
els altres plans del nucli.
Talla Laminar Dues Plataformes (TL2P) quan
les extraccions, els negatius de les quals tenen
una longitud igual o superior al doble de l’amplada, parteixen de dues plataformes de talla diferents. Aquestes PT poden estar oposades (per
tant es parlarà de nuclis bidireccionals) o bé la
segona PT pot partir de la superfície de talla de la
primera, de manera que la segona PT es trobarà
perpendicular a la primera i es parlarà de nuclis
ortogonals.
Talla Laminetes Una Plataforma (TL1PLM):
mateixos criteris que la TL1P però amb la diferència de què els negatius de les extraccions presenten unes dimensions força inferiors.
Talla Laminetes Dues Plataformes (TL2PLM):
mateixos criteris que la TL2P però amb la diferència de què els negatius de les extraccions presenten unes dimensions força inferiors.
Però aquestes categories de talla no són suficients per caracteritzar tota la variabilitat present
en la gestió dels nuclis, de manera que hem afegit
les característiques de talla presents a cada nucli
-és a dir, com s’han configurat les plataformes de
talla, sobre quins plans s’han realitzat les extraccions, la presència de còrtex i el grau d’esgotament- a cadascuna d’aquestes categories (Taules
1-4). També, per tal d’unificar criteris, hem cregut
oportú incloure les diferents denominacions anàlogues amb què s’ha intentat classificar les estratègies de talla dels diferents jaciments del nordest peninsular pertanyents al Paleolític superior
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final (sensu lato) a les quatre categories proposades (vegeu Taules 1-4).
4.2 Les estratègies de talla del SONDEIG V de la
Cova Gran de Santa Linya
Amb aquesta nova classificació ens ha estat
possible veure les tendències generals de la talla
dels nuclis del SONDEIG V (Figures 3 i 4). La definició preliminar dels nuclis en quatre categories
de talla (TL1P, TL2P, TL1PLM i TL2PLM), ha permès
veure que totes les estratègies de talla van orientades a l’obtenció de làmines i laminetes. En línies
generals, hi ha tres tipus de gestions volumètriques dels nuclis, que es duen a terme tant per a
l’extracció de làmines com de laminetes. D’una
banda, els nuclis de cara estreta (“narrow-sided”)
que segueixen una mateixa gestió volumètrica,
duta a terme seguint l’eix horitzontal o bé l’eix
longitudinal, fet que varia la mida dels productes
extrets en cada cas. Concretament es produeixen
extraccions d’ascles laterals als plans horitzontals
per aconseguir un front apuntat per a l’extracció
de làmines o laminetes (Figura 3 A i Figura 4).
D’altra banda, aquells nuclis, de morfologia prismàtica, amb una talla semienvoltant i envoltant,
que també segueixen una mateixa gestió volumètrica (Figura 3 B i C). Per últim, aquells nuclis
en els quals no s’observa cap estratègia de gestió
volumètrica, atès l’elevat grau d’esgotament en
què es troben, fet que podria indicar una possible
talla oportunista o de revifat abans de ser abandonats definitivament.
Si ens fixem en la presència de còrtex que presenten els nuclis del SONDEIG V en relació a les
categories de talla (Taula 5), s’observa com més
de la meitat dels nuclis on s’ha dut a terme una
talla laminar (ja sigui d’una o dues plataformes)
presenten algun pla (horitzontal, sagital o transversal) cortical. En canvi, la majoria dels nuclis on
s’ha dut a terme una talla de laminetes (ja sigui
d’una o dues plataformes) no presenten còrtex. La
menor presència de còrtex als nuclis que presenten extraccions de laminetes podria estar relacionada amb les dimensions i el grau d’esgotament
que presenten. En efecte, els nuclis de laminetes
són de menors dimensions que no pas els lamiRevista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 175-196
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Talla Laminar Una Plataforma
(TL1P)
Modalitats
Model
Configuració de la PT
-Pla natural de fractura
-Preparada
Pla d’extracció
Presència de còrtex
Grau d’esgotament
Denominacions anàlogues
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Cara estreta (“narrow-sided”)
N=15 (Figura 3 A i 4 A i B)

Talla semienvoltant o envoltant
N=4 (Figura 3 B i C)

N=8
N=7
La majoria es desenvolupen
sobre el pla transversal
La majoria (N=9) tenen còrtex
Alt
Unipolar des del pla transversal,
modalitat A1 (Vaquero et al.,
2004)

N=1
N=3
Recorren diversos plans
La majoria (N=3) no en tenen
Alt
Unipolar des del pla transversal,
modalitat A2 (Vaquero et al.,
2004)

Unipolar horitzontal i Unipolar
Unipolar semi-envoltant
longitudinal (García et al., 2013), (Roman, 2010)
(Morales et al., 2013)
Unipolar frontal i sobre doble
cara o escatat d’una ascla
(Roman, 2010)
Nuclis laminars amb una sola
superfície explotada (Vaquero et
al., 2004)
Taula 1. Característiques tecnomorfològiques de la talla laminar d’una plataforma. Font: elaboració pròpia.
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Talla Laminar Dues Plataformes
(TL2P)
Modalitats
Model
Configuració de la PT
Pla d’extracció

Presència de còrtex
Grau d’esgotament
Denominacions anàlogues

Bidireccional
N=4 (Figura 3 B)
Parteix del pla natural de fractura
en tots els casos
Diversos plans (horitzontal, sagital
i/o transversal) intervinguts, en
dos casos talla semienvoltant o
envoltant
No (excepte en 1 dels 4 nuclis, que
en presenta en molt poca
quantitat)
Alt
Bipolar frontal (Roman, 2010) i
bipolar oposat (Roman, 2010),
(García et al., 2013)
Bipolar sobre el pla transversal,
modalitat A3 (Vaquero et al.,
2004)

Ortogonal
N=3
Primera PT natural i segona PT
preparada
Diversos plans (horitzontal,
sagital i/o transversal)
intervinguts
Sí
Alt
Denominat també ortogonal
per Vaquero et al. (2004),
García et al. (2013) i Roman
(2010)

Bipolar semi-envoltant (Roman,
2010)
Taula 2. Característiques tecnomorfològiques de la talla laminar de dues plataformes. Font: elaboració pròpia.
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Talla Laminetes Una Plataforma
(TL1PLM)
Modalitats
Cara estreta (“narrow-sided”)
Model
N=3 (Figura 4 C)
Configuració de la PT
PT natural o bé parteix de la cara
ventral del suport
Pla d’extracció
La majoria es desenvolupen
sobre el pla transversal
Presència de còrtex
Només en un dels nuclis i de
forma parcial
Grau d’esgotament
Molt alt
Denominacions anàlogues
Esquema sobre aresta lateral
o transversal d’ascla (Roman,
2010)
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Talla semienvoltant o envoltant
N=0

Esquema sobre el dors del front
(Roman, 2010)

Taula 3. Característiques tecnomorfològiques de la talla de laminetes d’una plataforma. Font: elaboració pròpia.

Talla Laminetes Dues Plataformes
(TL2PLM)
Modalitats
Model
Configuració de la PT
Pla d’extracció
Presència de còrtex
Grau d’esgotament
Denominacions anàlogues

Bidireccional
N=2
Preparada
Diversos plans
(horitzontal, sagital i/o
transversal) intervinguts
Només en un dels nuclis
Molt alt

Ortogonal
N=1
Preparada
Diversos plans (horitzontal, sagital
i/o transversal) intervinguts
No
Molt alt

Taula 4. Característiques tecnomorfològiques de la talla de laminetes de dues plataformes. Font: elaboració pròpia.

Categories de talla
TL1P
TL2P
TL1PLM
TL2PLM

Presència de còrtex
10/19
4/7
1/3
1/3

Total
53%
57%
33%
33%

Taula 5. Presència de còrtex als nuclis del SONDEIG V, en relació a les categories de talla. Font: elaboració pròpia.
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Figura 3. (A) Nucli amb extraccions d’ascles laterals als plans horitzontals per aconseguir un front apuntat per a l’extracció de
làmines, en aquest cas al pla sagital (de manera que es pot parlar de nucli de cara estreta o “narrow-sided”); (B) Nucli laminar
amb dues plataformes de talla, la primera de les quals presenta una talla semienvoltant; (C) Nucli laminar amb talla envoltant.
L’A i el C són sílex de formació garumniana, mentre que el B és de Serra Llarga. Font: elaboració pròpia.
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Figura 4. Nuclis prismàtics amb extraccions de làmines (A i B) i laminetes (C) seguint l’eix longitudinal. L’A i el B són sílex de
formació garumniana, mentre que el C és de Serra Llarga. Font: elaboració pròpia.
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nars i han estat explotats més intensament, fet
que podria indicar un intents aprofitament dels
nuclis fins als moments finals, en què només seria
possible la seva explotació mitjançant l’extracció
de laminetes.
4.3 Les matèries primeres
Amb la determinació de la matèria primera i
la presència/absència de còrtex, hem pogut establir que tots els nuclis provenen d’afloraments
d’ordre local (en un radi menor als 20 Km), en els
quals sembla que van ser reduïts per a un fàcil
transport fins al jaciment, on van configurar-se
en veritables nuclis i van explotar-se fins al seu

abandó. El sílex més abundant és el Garumnià, un
sílex calcedoniós de qualitat mitjana, que apareix
associat amb calcària, immers en una matriu margosa i blanca de composició dolomítica (Roy et al.
2013). Aquest tipus de sílex es troba en afloraments a menys de 5 Km de la Cova Gran de Santa
Linya (Figura 5), alguns dels quals presenten una
forta deshidratació i un alt grau de fracturació.
Concretament hi ha un nombre reduït de petits
afloraments, delimitats per falles, entre 1 i 3 Km
de la Cova Gran de Santa Linya, tot i que també
apareixen en contextos secundaris, de molt més
fàcil accés, adjacents als afloraments primaris.
També s’explota, en menor mesura, el sílex de la
Serra Llarga, que engloba una sèrie de varietats
amb característiques similars i de bona qualitat

Figura 5. Mapa amb les principals fonts silícies d’aprovisionament de la Cova Gran de Santa Linya en relació amb el jaciment.
Font: Mora et al. 2018.
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per a la talla. Aquest tipus de sílex es troba encaixat en una formació lacustre de l’Oligocè Inferior
que aflora en el vessant sud de la Serra Llarga (Figura 5), a uns 15-20 Km de la Cova Gran de Santa
Linya (Roy et al., 2013).
No sembla haver-hi cap determinisme entre la
matèria primera utilitzada i la gestió dels nuclis.
En efecte, s’observen les mateixes estratègies de
talla per tots dos tipus de sílex, amb l’única diferència de què el sílex de la Serra Llarga acostuma
a explotar-se més intensament.
5. Discussió
El model proposat per Soto et al. (2016), que
parteix del model de Fortea (1973) i l’amplia, ha
servit com a base per a poder sintetitzar les diferents propostes metodològiques, basades en la
indústria lítica, dins un marc comparatiu comú. És
en la primera d’aquestes tradicions, que comprèn
els tecnocomplexos qualificats com Epipaleolític
microlaminar/Epimagdalenià o Azilià, en què s’insereix el SONDEIG V de la Cova Gran de Santa
Linya.
Les primeres evidències d’aquest període es
detecten als moments finals del Paleolític superior (c. 15000-14000 cal BP) al nord-est peninsular,
concretament al Prepirineu Oriental i el sud del
Pirineu, amb una indústria que s’allunya de la típica del Magdalenià Superior, que és ben present
en aquestes cronologies (Soto et al., 2016). Els
jaciments que mostren aquests canvis són Balma
Guilanyà (nivells K i EJ), Balma Margineda (nivell
C. 10) i Cova del Parco (nivell II) (Martínez-Moreno i Mora, 2009; Martzluff et al., 2012; Mangado et al., 2014). Però no és fins al 13500-13000
cal BP en què tots els conjunts lítics del nord-est
peninsular s’adscriuen a la tradició epipaleolítica, la majoria entre finals de l’Allerød i el Dryas
III (Soto et al., 2016), amb jaciments primerencs
com Filador, Molí del Salt, Picamoixons i La Cativera (García-Argüelles et al., 2005; Vaquero et
al., 2004; García et al., 2009; Fontanals, 2001).
Cal entendre, però, que aquests canvis no suposen una ruptura respecte al Magdalenià Superior
Final, sinó més aviat una continuïtat (Soto et al.,
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2016). D’aquesta manera, s’accentua el procés
de regionalització, en què s’opta per una major
captació de les matèries primeres d’ordre local,
en detriment de les foranes, que ja es començà
a veure al Magdalenià Superior Final. També es
manté la talla laminar, amb una presència poc
acusada de producció d’ascles, tot i que els processos es simplifiquen, alhora que es tendeix a la
microlitització dels productes. Pel que fa als retocats, estan representats sobretot pel gratador (en
detriment a la representació dels burins, típica
del Magdalenià Superior) i els elements de dors,
així com també es produeix un empobriment tipològic dels elements de “fons comú”, representat per ganivets de dors, rascadores, perforadors
i peces estellades (Martzluff et al., 2012; Soto et
al., 2016).
No obstant, autors com Vaquero (2006) i Vaquero et al. (2020), han qüestionat la distinció
entre l’Epipaleolític Microlaminar i les fases precedents (l’anomenat Magdalenià Superior Final),
atesa la dificultat d’establir una distinció clara
entre aquestes tradicions. D’aquesta manera, la
seva proposta es basa en incloure totes aquestes
indústries dins el Paleolític superior final, deixant
de banda la seva adscripció al Magdalenià Superior o a l’Epipaleolític Microlaminar. De la mateixa manera, en Alday (coord., 2006) es proposà
l’existència del Mesolític d’osques i denticulats
(designat anteriorment com a Mesolític Macrolític per Montes et al., 2006), com a una indústria
que s’insereix entre l’Epipaleolític Microlaminar i
el Geomètric, proposats per Fortea (1973) com a
les dues úniques fàcies de l’Epipaleolític. Per tant,
des d’aquest punt de vista, el substrat magdalenià
perdurà, amb certs canvis, fins l’aparició del Mesolític d’osques i denticulats, que representa la
ruptura definitiva amb aquesta tradició (Vaquero,
2004; García-Argüelles et al., 2020).
Altres autors, però, defensen que sí hi ha prou
elements materials que diferencien els conjunts
epipaleolítics dels magdalenians, en resposta a
la millora climàtica Bölling-Allerød, que significà
noves formes d’ocupació i explotació del territori per part dels grups caçadors-recol·lectors (Casanova et al., 2006; Martínez-Moreno i Mora,
2009; Petit et al., 2009; Martzluff et al., 2012), tal
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i com ho mostra el fet de què gran part d’aquests
jaciments s’han configurat ex-novo, sense una
seqüència magdaleniana prèvia (Mangado et
al., 2020). És en aquest context en què s’utilitza
el terme “Azilià”, entès com un llarg procés que
s’imposa a Europa occidental (i que al nord-est
peninsular s’estén pel vessant sud dels Pirineus
i el baix Ebre), sota la forma de diferents “fàcies
culturals” que es desenvolupen amb la dissolució
del substrat magdalenià (Casanova et al., 2006;
Martínez-Moreno i Mora, 2009; Martzluff et al.,
2012).
Amb tot això, sembla que, malgrat el model
proposat per Soto et al. (2016), existeix una problemàtica entorn a les estratègies de talla al final
del Paleolític superior, que es sintetitza en una espècie d’indefinició que ha portat a què alguns autors (Vaquero, 2006; Vaquero et al., 2020) no acabin d’atribuir els seus conjunts a cap de les fàcies,
mentre que d’altres creen microfàcies regionals.
Un dels motius de la raó de ser d’aquesta problemàtica podria raure en el fet que la majoria d’investigacions s’han centrat, tal i com apunten Fontanals (2001) i García et al. (2013), en l’estudi dels
artefactes retocats, que només representen una
ínfima part del conjunt lític. És per aquest motiu,
que l’estudi dels nuclis pot incidir en els sistemes
de producció lítica dels diferents conjunts i
homogeneïtzar un panorama que esdevé molt
divers i inconnex degut a les dinàmiques de
recerca anteriorment descrites. En aquest sentit,
cal mencionar les propostes metodològiques que
s’han realitzat en les dues últimes dècades per a
l’estudi dels nuclis de finals del Paleolític al Nordest peninsular.
Primerament, l’estudi realitzat per Vaquero et
al. (2004) sobre el jaciment del Molí del Salt (Vimbodí i Poblet, Tarragona), amb cronologies del Paleolític superior final i Mesolític (c. 15.500-8800
cal BP). En aquest estudi, s’analitzen els nuclis a
partir dels caràcters morfotècnics que presenten.
Morfològicament, diferencien dos elements estructurals: un pla d’intervenció (sinònim de Plataforma de Talla) i una Superfície de Talla, de manera que es tenen en compte el nombre de PT
i la seva disposició en relació al volum del nucli
(que es concep com un prisma on es distingeixen
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els plans horitzontal, transversal i sagital). També inclouen l’estat en què es troba el nucli dins
la seqüència de reducció, que divideixen en estat
d’inicialització, d’explotació i terminal. Pel que fa
a l’anàlisi tècnic, contemplen per separat les diferents ST desenvolupades al llarg del nucli, a partir
d’una sèrie de variables com el caràcter centrípet
(desenvolupament de les extraccions en relació al
perímetre definit per la PT), el caràcter d’obliqüitat (inclinació de les extraccions en relació a la PT),
el caràcter de profunditat de les extraccions i el tipus de configuració (morfologia de la ST, que pot
ser cònica, centrípeta, cilíndrica i neutre). Aquest
anàlisi els permet determinar les estratègies de
talla, en les quals diferencien les unipolars de les
bipolars, tot i que també parlen de nuclis bifacials
per referir-se a aquells nuclis amb una organització volumètrica Levallois o discoidal, més pròpia
del Paleolític mitjà (Vaquero et al., 2004).
Posteriorment, García et al. (2013) reprenen
l’estudi dels nuclis del Molí del Salt, aquest cop
centrant-se només en el nivell Asup (c. 1316012670 cal BP). Realitzen l’anàlisi des d’un punt de
vista descriptiu, tenint en compte les matèries primeres silícies, les dimensions dels nuclis, la fase
d’explotació en què es troben, el caràcter cortical,
l’índex d’allargament, el nombre de plans d’intervenció i la seva situació. Amb això, estableixen
que hi ha dos criteris tècnics que són recurrents
en bona part dels nuclis: la jerarquització facial
(les extraccions es concentren majoritàriament
a una sola cara del nucli) i la tendència unidireccional dels aixecaments, els negatius d’extracció
dels quals mostren una clara tendència laminar.
Un altre criteri comú és que la majoria dels nuclis
han estat intensament explotats. Finalment, defineixen l’organització volumètrica dels nuclis en
cinc tipus: unipolar horitzontal, unipolar longitudinal (sobre el pla transversal o sagital), ortogonal
(dues ST perpendiculars entre sí), bipolar oposat
(dues ST paral·leles entre sí) i polièdric (amb diverses ST, que fan referència a la preparació inicial del nucli) (García et al., 2013). Tot i que parlen
de “plans d’intervenció” en comptes de referir-se
a “superfície de talla”, fet que il·lustra la falta de
consens entre investigadors/es alhora d’establir
un mateix vocabulari per a l’estudi dels nuclis.
En aquesta mateixa zona geogràfica, cal menRevista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 175-196
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cionar l’estudi de Morales et al. (2013) per als nivells B i Bb de La Cativera (el Catllar, Tarragona)
que, tot i situar-se cronològicament al Xè mil·lenni cal BP (c. 10300-9060 cal BP), presenten unes
característiques tecnotipològiques molt similars
a les dels complexos microlaminars de finals del
Paleolític. El seu anàlisi dels nuclis, que parteix
del Sistema Lògic-Analític, ha permès definir dos
sistemes d’explotació diferenciats: una talla d’ascles que genera morfologies discoidals i una talla laminar sobre ascles gruixudes. Aquest últim
sistema es divideix, al seu torn, en dos processos
diferenciats. D’una banda, una talla laminar sense
una seqüenciació en l’ordre de talla, que genera
productes irregulars, per tant allunyats de la talla
laminar estandarditzada. D’altra banda, una talla
laminar més homogènia, en què s’exploten ascles
corticals i gruixudes que provenen de la fase de
preparació inicial. Concretament s’efectua una
explotació longitudinal (no s’especifica sobre quin
dels plans) que aprofita el tall natural de l’ascla
com a aresta guia per a la primera extracció. En
ambdós processos laminars, tot i requerir d’una
preparació inicial tant de la PT com de la ST mitjançant extraccions laterals, no es realitza cap
manteniment durant l’explotació. En última instància, però, la base tècnica tant dels dos tipus de
talla laminar com de la talla d’ascles és la mateixa.
En efecte, es tracta d’una estructuració de la talla
anomenada pels autors com a unipolar longitudinal (Morales et al., 2013).
Un altre estudi que tampoc pot obviar-se és
el dels nivells del Magdalenià Superior Final de
la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera),
que han estat datats c. 15300-14300 cal BP (Mangado et al., 2007, 2014). Tot i que corresponen
als últims moments del Paleolític superior, és interessant el seu anàlisi per contrastar-lo amb el
SONDEIG V de la Cova Gran de Santa Linya, atès
que es troben en la mateixa regió geogràfica (Serres Marginals Catalanes) i els nuclis s’han configurat amb les mateixes matèries primeres (sílex
Garumnià i sílex de la Serra Llarga). L’anàlisi dels
nuclis s’ha dut a terme a partir de criteris tecnomorfològics, amb un important pes sobre les matèries primeres. Amb això, Mangado et al. (2007)
observen, d’una banda, que la majoria dels nuclis
presenten morfologies piramidals i prismàtiques
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orientades a l’obtenció de laminetes estandarditzades, tot i que també hi ha extraccions de
làmines. D’altra banda, que aquests nuclis (que
s’exploten longitudinalment), presenten dos
comportaments d’explotació diferenciats, condicionats per la qualitat de la matèria primera. Així,
als nuclis de sílex de la Serra Llarga es produeix
una explotació intensiva que esdevé bipolar sobre enclusa a les etapes finals, mentre que els nuclis de sílex Garumnià solen explotar-se a partir
dels plans ortogonals, amb un abandonament en
plena producció causat pel gran nombre d’impureses, que en dificulten la talla (Mangado et al.,
2007).
Per últim, cal destacar l’estudi de la indústria lítica dels jaciments de finals del Plistocè a
les comarques del nord del País València, realitzat per Roman (2010), a partir d’una descripció
tecnotipològica de tot el conjunt lític. Pel que fa
als nuclis, els classifica, entre d’altres, a partir de
les cares d’explotació (on no fa referència al pla
transversal, horitzontal o sagital, sinó que parla de cara ampla, estreta o dues o més cares),
les direccions de les extraccions, les dimensions
(tant del nucli com dels propis negatius d’extracció), el tipus d’explotació, els plans de percussió,
el còrtex, etc. Amb aquesta classificació, Roman
(2010) estableix que la majoria dels nuclis han
estat intensament explotats i identifica tres tipus
d’explotacions laminars: les frontals (que al seu
torn es diferencien en unipolars frontals, bipolars
frontals, bipolars oposades i sobre doble cara o
escatat), les semi-envoltants (extraccions al llarg
de més d’un dels plans del nucli) i les laterals (sobre el pla sagital o transversal). Però Roman no
menciona en cap moment els diferents plans d’un
nucli (horitzontal, sagital i transversal), sinó que
s’hi refereix com a “cares”.
Totes aquestes propostes han permès comprendre la variabilitat que existeix al NE peninsular entorn a les estratègies de talla dels nuclis.
És per això que el SONDEIG V de la Cova Gran
de Santa Linya pot proporcionar nous elements
d’anàlisi per a poder entendre les tendències tecnològiques concretes dins d’aquest període. Com
s’ha vist, és important assenyalar la necessitat
d’emprar un vocabulari comú per a totes les qüesArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 175.-196. or.
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tions referents als criteris tecnològics en aquestes
cronologies, tal i com proposaren Casanova et al.
(2008) pel Paleolític mitjà. En el nostre cas, hem
partit de la seva proposta per a conèixer els aspectes tècnics dels nuclis, incloent la relació entre
els plans intervinguts, entre la plataforma de talla
i la superfície de talla, el grau de reducció o la direcció de les extraccions que, al seu torn, serveixen per definir els diferents models d’explotació.
Si ens centrem en les superfícies explotades (ST),
estableixen la diferenciació entre mètodes unifacials (explotació d’un únic pla del nucli), multifacials (vàries superfícies explotades) i bifacials (dues
cares oposades explotades) (veure Casanova et
al., 2008). És per tots aquests motius que es pot
considerar als nuclis com “la fracción de la cadena operativa que, por si sola [...], Ofrece más y
mejor información acerca de la tecnología lítica
de un grupo humano” (Castañeda, 2015, p. 93).
Un exemple d’aquesta falta de consens el trobem en el fet que tant Roman (2010) com García
et al. (2013), es refereixen a nuclis bipolars com
aquells que presenten extraccions paral·leles entre sí i, per tant, tenen dues PT. En la literatura,
en canvi, es parla de nuclis bipolars com aquells
que presenten extraccions oposades fruit d’una
talla sobre enclusa dura, de manera que es generen dues superfícies de talla, la primera causada pel cop del percussor sobre el nucli, l’impacte del qual genera una segona ST oposada al
rebotar contra l’enclusa (Merino, 1994). Per tant,
seria més indicat, per no barrejar termes ben diferents, anomenar als nuclis bipolars proposats
per aquests autors com a nuclis bidireccionals. En
aquest sentit, cal assenyalar que Vaquero et al.
(2004), utilitzen el terme bifacial per a referir-se
als nuclis amb dues ST oposades mitjançant els
mètodes Levallois i discoide, mentre que es refereixen a talla bipolar en aquells nuclis amb dues
PT oposades que generen una morfologia cilíndrica, tot i que també es tracti de talla bidireccional. Seguint aquesta premissa, també s’hauria de
substituir el terme unipolar, recurrent en aquests
autors, pel terme unidireccional.
L’escenari descrit suggereix que, tot i la variabilitat present a cada jaciment, s’observen tendències tecnològiques comunes.
Monográfico:
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D’una banda, la talla laminar és manté com
l’estratègia predominant, encara que els processos es simplifiquen i no es pot parlar d’una estandardització dels productes obtinguts a partir
del Paleolític superior final (sensu lato). Generalment, la talla laminar requereix una preparació
dels nuclis, amb la creació de plans d’impacte o
de pressió i, sobretot, d’una o vàries arestes de
configuració, que actuen com a cresta per a les
extraccions posteriors. Un cop tallada l’aresta inicial, l’extracció resultant origina dues arestes des
de les quals es pot continuar l’extracció. Tanmateix, l’extracció de les làmines s’efectua a partir
d’una o vàries PT, que poden ser preparades, corticals o llises (Inizan et al. 1995). A més a més, per
Merino (1994), les veritables làmines provenen
de nuclis de morfologia prismàtica o piramidal
i tenen, en la seva cara dorsal, entre una i tres
arestes paral·leles o convergents en forma d’”Y”,
que són resultat de les extraccions anteriors. Tots
aquests atributs no es veuen reflectits de forma
sistemàtica als jaciments anteriorment citats (a
excepció de la Cova del Parco), sinó que més aviat
es troben productes més llargs que amples, que
indiquen una certa tendència laminar.
D’altra banda, s’opta per l’explotació, pràcticament exclusiva, de les matèries primeres d’ordre
local, tal i com ho mostren el Molí del Salt, La Cativera, La Cova del Parco i la Cova Gran (García
et al., 2013; Morales et al., 2013; Mangado et al,
2007; Roy et al., 2013), fet que ens pot indicar una
mobilitat més reduïda dels grups caçadors-recollectors.
6. Conclusions
L’estudi dels nuclis del SONDEIG V de la Cova
Gran de Santa Linya ha permès ampliar el coneixement de les estratègies de talla dutes a terme
entre el Paleolític superior final i l’Epipaleolític.
Gràcies a l’estudi per igual de tots els nuclis, s’han
pogut establir una sèrie de categories de talla,
que han servit per caracteritzar tota la variabilitat present en la gestió volumètrica dels nuclis. El
model proposat en aquest article (Taules 1-4) pretén ser el punt de partida d’una proposta metodològica sobre les estratègies de talla en aquestes
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cronologies. Aquest enfoc pretén desembocar en
resultats desenvolupats anteriorment per altres
autors tals com Casanova et al. (2008) per a l’estudi de les estratègies de talla del Paleolític mitjà
al sud-oest d’Europa.
Malauradament, no es pot aprofundir més en
aquest aspecte, atès el limitat nombre de jaciments del Paleolític superior final al nord-est peninsular que comptin amb un estudi detallat de
les estratègies de talla. És per això que reivindiquem la necessitat d’incloure aquesta perspectiva d’estudi en un període que ha estat caracteritzat pràcticament pels productes retocats, per tal
de poder establir models que vagin més enllà del
rang regional. En aquest sentit, també és necessari un consens entre els investigadors/es, amb la
compartició de les dades de cada context per tal
de poder establir models supraregionals i veure
quin és el grau d’aquesta variabilitat i l’extensió
geogràfica real que ocupa.
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