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El Magdalenià de la Cova del Parco. Des del 2.000...

Excavació en extensió (40 m2 aprox.)



Correlació
datacions C14

Seqüència
paleoclimàtica
(M.M. Bergadà)



Els recursos biòtics durant el Magdalenià (J. Nadal)

L’estat de conservació és fruit d’una successió d’esdeveniments que van  des de la fractura antròpica per a 
maximitzar els recursos  alimentaris fins a un procés diagenètic important (els  ossos es troben molt 
deshidratats  i pateixen una exfoliació de la cortical molt important)

Salmònid. Salmo trutta

Presenta un canal medul·lar clarament 
engrandit. Model de penjoll molt 
habitual en tota la Prehistòria

Les dades arqueozoològiques són 
pobres per l’estat de conservació
dels ossos, però no per que en 
manquin. És a dir, el jaciment no  va 
representar una ocupació on la 
interacció amb els recursos 
faunístics fos marginal. El problema 
es troba en el registre



Els recursos abiòtics durant el Magdalenià

?

?

?....?



El sílex garumnià, local,  de qualitat mitjana 
per a la talla, s’abandona en estadis 
d’explotació primerencs, i es llença cap a les 
zones marginals de l’ocupació magdaleniana, 
vora les parets de la cova i de l’abric

El sílex sannoisià, d’aptitud més elevada  per a 
la talla laminar, s’utilitza de manera intensiva 
fins a arribar a l’exhauriment dels nuclis

Algunes restes de sílex, d’aspecte 
i qualitat singulars, sembla que 
arriben al jaciment ja com a estris 
acabats



Tecnologia magdaleniana: talla laminar (M. Langlais)

Estratègies operatives dominants:
•Explotació a partir d’una aresta guia
• Explotació de suports carenats



L’elevat nombre de nuclis 
(a la dreta), els 
remuntatges (a baix) i els 
dipòsits de restes de talla 
(DRT) (a l’esquerra) 
evidencien el 
desenvolupament 
d’activitats de talla en el 
propi jaciment



Variabilitat tipològica i funcional de les indústries lítiques

• La varietat d’utillatge evidencia l’existència d’activitats diversificades.

• La major part de l’utillatge ha estat fabricat en el propi jaciment tant en sílex d’origen local com 

regional. 



• Predomini dels tipus primaris de retoc abrupte: útils 
compostos de caire cinegètic

• Abundància i diversitat de tipus primaris de retoc simple, 
associats a tasques domèstiques

• Burins relacionats amb la fabricació i refacció d’indústria 
sobre matèries dures animals

• Àmplia varietat de nuclis en estadis d’aprofitament 
diversos
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La indústria en matèries dures animals

Distribució tecno-tipològicaMatèries primeres



La indústria en matèries dures animals
Matèries primeres: Aprovisionament

Mòdul (gruix) del teixit cortical
de les banyes: 5/8 mm

Z



Les agulles

Esquema operatiu de transformació: l’os (1)

Valors morfomètrics



Esquema operatiu
d’explotació de l’os i 
la banya de cérvol a 
la Cova del Parco



Dibujo G. Tosello

Els nivells magdalenians de la Cova del Parco han proporcionat fins ara un total de 113 objectes d’ornament personal. 
La major part del conjunt (NR: 111) es va confeccionar en conquilla. També comptem amb dues evidències fetes sobre 
dent de cérvol

Els objectes d’ornament personal



Dibujo G. Tosello

Els escafòpodes, els bivalves i els canins atrofiats de cérvol

Els objectes d’ornament personal



Tecnologia del condicionament dels sistemes de susp ensió (1)

0                     10 mmLittorina obtusata. Aserrat
Covalejos (Cantàbria). Nivell B. Aurinyacià antic

Glycymeris insubrica. Abrasió + pressió
Cova Beneito (Alacant). Nivell B9/B8. Aurinyacià evolucionat

Avezuela 2006 Avezuela 2006 



Dibujo G. Tosello

2 mm

Cyclope neritea

Homalopoma sanguineum Theodoxus fluviatilis

Tecnologia del condicionament dels sistemes de susp ensió (2)



Síntesi sobre el treball de les matèries òssies a l a Cova del Parco

Al menys una part del treball de les matèries òssies es va fer al mateix jaciment: fabricació de les 
agulles (ossos aprovisionats a partir de les activitats alimentàries) i de les atzagaies (banya de cérvol 
de procedència desconeguda: cacera/recollida de banyes).

Hi ha una adaptació entre la matèria primera i els tipus d’objectes fabricats que demostra l’alt grau de 
coneixement que tenien els magdalenians de les propietats d’aquestes matèries.

Dibuix: G. Tosello



Alguns dels nombrosos exemples d’espècies disponibles al Mediterrani

Espècies presents a la Cova del Parco

Síntesi sobre el treball de les mat èries òssies a la Cova del Parco: Una elecció
cultural de la taxonomia dels gasteròpodes



Basat en Álvarez-Fernández 2002 

Síntesi sobre el treball de les matèries òssies a l a Cova del Parco: Una possible 
nova via de comunicació entre els àmbits mediterrani i cantàbric al llarg de la vall de 
l’Ebre. Presència d’Homalopoma sanguineum en jaciments cantàbrics.



Interpretació funcional del jaciment durant el Magdalenià

Més de 40 llars magdalenianes
identificades fins el present



Llars planes no delimitades: palimpsests



Llars planes delimitades per una corona de pedres i/o un empedrat



Llars en cubeta simple o doble



Llars molt pròximes i no simultànies



Llars que es desplacen en ser reutilitzades



Llars que es recolzen en els blocs 
caiguts en el sector de  l’abric



Successió d’ocupacions:

1.Magdalenià superior final

•Ocupació important i multifuncional de l’àrea central
del sector cova
•Ocupació marginal del sector abric/ o d’activitats
laborals
•Tipologia diversa de les EC

2.Magdalenià superior

•Ocupació important i multifuncional de l’àrea central
del sector cova
•Ocupació cada cop més important i multifuncional del 
sector abric
•Tipologia diversa de les EC

• Funcionalitat culinària
• Funcionalitat laboral
• (fumat, treball lític i ossi, de la pell)
• Funcionalitat d’escalfament / 

il.luminadora



XXV anys de difusió científica

8

34

53



El Parco per a tothom: activitats de proximitat com conferències, presentacions de 
llibres o tallers de talla de sílex



El Parco i els mitjans de comunicació (2)



CONCLUSIONS

Situació cronològica en el estadi fred GS2a (entre 1 6.9 i 14.8 cal BP a 2 σσσσ)

La cabra és l’espècie més caçada, com és propi d’un  entorn abrupte

La cadena operativa lítica es realitza tota, en aqu ests moments magdalenians, en el propi 
jaciment, emprant tant el sílex local com el region al.

Tipològicament hem pogut establir el pas del MSf al MS per l’aparició dels triangles 
escalens allargats, característic d’aquest moment.

Hem pogut reconèixer la totalitat de l’esquema tècn ic operatiu del treball de l’os i de la 
banya, l’objectiu del qual és la fabricació d’agulle s i d’atzagaies respectivament.

Els elements d’intercanvi com la malacologia marina  i els sílexs exògens ens han permès 
plantejar-nos relacions interterritorials a una esc ala supraregional.

La ocupació magdaleniana a la Cova del Parco és desenvolupa al voltant dels fogars, que 
sovint es reutilitzen diverses vegades; es document en gran varietat d’activitats realitzades 
al seu voltant.

LES OCUPACIONS DE LA COVA SÓN DE LLARGA DURADA I RE CURRENTS AL LLARG 
DEL TEMPS

25 anys de difusió del coneixement i de relació amb l a gent del territori


