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Contextos etnourqueoZirgis i 
I'estudi de conjztnts liticsl 
Ivan Briz, Ignacio Clemente, Jordi Pijoan, 
Xavier Terrddas i Assumpcio' Vila 

Tradicionalment, l'arqueologia prehistbrica 
ha concentrat la major part de la seva atenció, i 
conseqüentment dels seus estudis, en els con- 
junts de restes lítiques, tot considerant-les un 
aspecte cabdal per apropar-nos al coneixement 
de les fases més antigues de la prehistbria. La 
importincia que s'ha donat a I'estudi &aquestes 
restes ha estat motivada per dues raons: 

En primer lloc, per la seva constant i abun- 
dant prestncia en el registre arqueolbgic, 
deguda a la seva natura mineral, que ofe- 
reix una major resisttncia als processos de 
destrucció i alteració postdeposicionals. 
En segon lloc, pel context científic propi 
dels inicis del segle XX, amb un caricter 
marcadament positivista, que va reduir els 
estudis arqueolbgics a l'anomenada cultura 
material. Aquesta delimitació de l'objecte 
d'estudi arqueolbgic centri, encara més, 
l'atenció sobre el registre lític, entenent-10 
com a element definidor de les cultures 
prehistbriques. 

Aquesta sobrevaloració no va implicar el 
desenvolupament de metodologies adients per 
al seu estudi i interpretació. Els interessos es van 
centrar en la descripció i la recerca de similituds 
o divergencies formals entre els diversos ele- 
ments que conformaven els conjunts lítics, amb 
la intenció de crear subconjunts assimilables a 
entitats socials, cronolbgiques o ttniques. Els 
parimetres que determinaven les recurrtncies 
formals eren establerts exclusivament a partir 
&aquelles peces que havien sofert una modifica- 
ció de la seva morfologia original mitjan~ant el 
retoc. A aquestes restes retocades se'ls atorgB la 
categoria d'estri, tot suposant que una major 
complexitat formal implicava una major com- 
plexitat tecnolbgica. Així, es realitzaren una st- 
rie de perioditzacions fonamentades en l'establi- 
ment de tipologies dels suposats estris i de 
conjunts &aquests (MERINO, 1994); en un mo- 
ment inicial, considerant el plantejament del 
fossil director i, en un moment posterior, sobre 
la identificació de la homogenei'tat interna dels 
conjunts litics, dins dels quals els diferents tipus 

1. Sota aquesta denominació englobem un nombre important de restes de natura mineral generades en la producció de 
determinats bens de consum. Aquests béns de consum poden tenir funcions molt diverses, i permeten produir i mantenir les 
condicions que possibiliten la reproducció biolbgica i social d'un grup humi a partir de la seva participació: 

En productes relacionats amb la subsistkncia, ja sigui amb finalitats constructives, formant part de murs, paravents, 
empedrats, fogars, etc.; com a elements acumuladors o difusors d'escalfor, o com a contenidors, entre &altres. 

.*.Com a productes relacionats amb la identificació social: ornaments, insígnies, imatges, etc. 
Com a instruments de treball o de producció que, a diferencia dels anteriors, permeten la producció de nous béns de 
consum mitjanqant la transformació de materies primeres de qualsevol natura. 6s  a aquests darrers als quals farem re- 
ferkncia en el desenvolupament del present treball. 
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Figura 1. Mapa de l'arxipklag de Tierra del Fuego (extrem meridional dlArgentina i Xile) on hem assenyalat la zona ocupa- 
da pels Yamana i els jaciments esmentats al text. 

apareixen representats en uns intervals propor- 
cionals recurrents i previament fixats. 

En els noms identificadors donats als tipus 
d'estris (rascadora, gratadors, ganivets, etc.), po- 
dem veure com la hipbtesi d'ús a partir dels as- 
pectes formals va fer una inferencia injustificada 
per convertir-se en afirmació caregbrica. En la 
construcció d'aquest mecanisme explicatiu va 
tenir un paper destacat l'ús de les analogies 
etnogrAfiques. De  la comparació formal entre 
les restes lítiques arqueolbgiques i I'utillatge de 
les societats que en aquell moment empraven 
eines de pedra, es va passar a la identificació de 
la funcionalitat a través de l'assimilació de les 
seves formes. El següent pas inferible va ser l'as- 
sociació de les formes socioeconbmiques del 
present histbric amb les de la prehistbria. 

No obstant aixb, hi hagué propostes alterna- 
tives sobre els instruments lírics com la que, des 
del materialisme histbric, dugué a terme I'inves- 
tigador sovihtic S.A. Semenov per a l'estudi de 
la seva funció (SEMENOV, 1957). Aquesta pers- 
pectiva fou marginada a Occident per qüestions 
&incompatibilitat amb la teoria dominant a I'a- 
cademia, o bé desvirtuada, considerant la funció 
dels instruments com una dada més a afegir als 
llistats tipolbgics. 

Com hem apuntat, es va utilitzar I'etnologia 
com a causa justificativa i I'analogia com a ins- 
trument per proposar un paradigma amb la fina- 
litat de reconeixer cultures per a la prehistbria. 
Perb aquestes afirmacions sobrepassaven Amplia- 
ment tot allb que I'ernologia i I'antropologia 
consideraven com a trets definidors d'una cultu- 
ra; fins i tot entrava en contradicció amb allb 
que, quotidianament, s'entenia com a cultural. 

Des d'una perspectiva etnolbgica veurem 
que un grup hum; mai no es defineix ni es ca- 
racteritza a partir del desenvolupament tecnolb- 
gic que assoleix ni, encara molt menys, a partir 
del conjunt de morfologies del seus instru- 
ments. Es definidora de la identitat &un grup 
humi  I'organització social específica per a la 
producció i reproducció, en funció del seu pro- 
cés histbric. Les estratkgies per a la reproducció 
biolbgica i social específiques de cada moment 
són les que permeten caracteritzar un grup i di- 
ferenciar-10 &altres, contemporanis o no. El 
concepte d'estratkgia organitzativa es refereix a 
l'execució &un conjunt articulat i planificat de 
processos (establerts, regulats i determinats so- 
cialment) que regeixen les activitats productives 
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i reproductives de les societats (TERRADAS, 

1998; 200 1). Com la seva mateixa denominació 

indica, el terme amb que ens referim a aquest 

concepte comporta, de manera implícita, un 

carhcter estrattgic (té com a objectiu la consecu- 

ció d'un fi) i organitzatiu (la seva planificació i 
execució respon a una estructura organitzada). 

És en aquest marc, i concretament en el de 

les estrattgies organitzatives que afecten la ges- 

tió dels recursos minerals, que la producció dels 

instruments lítics ha de ser entesa com un ele- 

ment intermediari; un mitjh amb el qual es po- 

den dur a terme una serie de tasques necesshries 

dins les esmentades estratkgies, sense que en cap 

cas es pugui entendre com un fi en ell mateix. 

La tecnologia serh, doncs, !'expressió material 

(pel que fa al desenvolupament dels processos 

de treball) de les estratkgies, jerarquitzades, de 

producció i reproducció implementades pel 

grup social. e s  sota aquesta perspectiva que l'es- 

tudi de les restes lítiques desplega tot el seu in- 

teres i el seu potencial inferible, tant en la com- 

prensió del com i del perque s'han dissenyat i 
desenvolupat les estratkgies concretes del procés 

productiu, com en la determinació de les seves 

manifestacions materials, element indispensa- 

ble per arribar a la caracterització social tant del 

grup com de les dinimiques histbriques. 

En aquest context, tampoc l'ús de I'etnolo- 

gia i l'antropologia va donar respostes a com 

afrontar l'estudi de les restes lítiques en arqueo- 

logia. La seva artificial i extrema divisió en dues 

disciplines en funció dels diferents objectes d'es- 

tudi, oblidant que tenien en comú l'objecte de 

coneixement, va fer difícil la síntesi que hauria 

pogut col.laborar en la superació del problema. 

Veiem, així, com les monografies etnogrhfiques 

i antropolbgiques s'utilitzen com un escenari a 

partir del qual es duen a terme analogies direc- 

tes. El mecanisme &aquestes es limita a demos- 

trar la plausibilitat de la hipbtesi plantejada per 

l'arquebleg o arquebloga amb el recurs de trobar 

en algun document antropolbgic un cas real on 

es compleixi la proposta hipotetica. Aixi, es 

continuen fent amplis salts inferibles que me- 

nen a una situació en qut, amb les mateixes da- 

des base acuradament estudiades, es realitzen 

interpretacions tan diferents entre elles que fins 

i tot arriben a ser contradictbries. 

Etnoarqueologia instrumental 

En els passats anys seixanta es va reafirmar l'a- 

xioma segons el qual l'arqueologia (entesa com a 

disciplina que estudia les restes materials) no po- 

dia explicar els aspectes socials implicats en les 

restes que trobava perque l'organització social, en 

si mateixa, no deixava registre material. Aixi, es 

va aprofundir encara més en el recurs de l'etnolo- 

gia per aconseguir desenvolupar interpretacions 

en arqueologia prehistbrica; perb ara es proposa- 

va solucionar les mancances de l'etnologia. 

La proposta era fer una mirada arqueolbgica 

a les societats etnogrhfiques, és a dir, tenir en 

compte els aspectes o resultats materials de la 

conducta humana en la seva vida quotidiana, 

que seria el que s'anomenaria etn~ar~ueologia. 

No constitui'a encara una subdisciplina, sinó que 

sota aquesta denominació es proposaven dife- 

rents enfocaments i prhctiques que reberen di- 

ferents noms: actiue archaeology, living archaeo- 

logy, ethnogrdphic archaeology, entre d'altres. No 

ser; fins a finals dels anys setanta que es consa- 

grarh la denominació d'etn~ar~ueologia, sobre- 

tot dins l'anomenada new archaeology i les teo- 

ries d'abast mitji (BINFORD, 1972; 1978; 1983). 

En aquest sentit, es desenvolupi l'estudi de po- 

bles actuals primitius a fi d'aconseguir analogies 

útils per entendre el mode de vida de la prehistb- 

ria, sense que aixb impliqui trobar explicacions 

globals sobre els processos de canvi &aquestes 

societats prettrites. 

De totes maneres, el concepte d'etnoarqueo- 

logia té diferents accepcions. Potser l'únic tret 

comú entre totes elles és l'establiment d'algun 
tipus de relació entre I'arqueologia, l'etnologia i 
I ' an t r~polo~ia  cultural. Totes aquestes pricti- 

ques aconseguiren sofisticar i millorar l'ús de 

l'analogia etnogrifica, al mateix temps que de- 

mostraven la incorrecció de moltes de les prhcti- 

ques arqueolbgiques, tot millorant els metodes 

de recuperació del registre i de generació de da- 

des. Amb tot, no s'aconseguiren millorar les ex- 

plicacions que es realitzaven des de l'arqueolo- 

gia. És a dir, no es produí cap canvi autentic que 

permetés ampliar el seu abast com a ciencia, tot 

continuant amb la generació d'analogies et- 
nogrhfiques (ara més rigoroses) per a l'estudi de 

les societats prehistbriques. 
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Gs també en aquest context, perb des de la 
recerca arqueolbgica, que sorgeix I'anomenada 
paleoetnografia o etnologia prehistbrica france- 
sa (KARLIN [et al.], 1992), encapqalada pels tre- 
balls de Leroi-Gourhan (1964; 1965). Aquest 
autor, igual que J. Tixier, formula als anys sei- 
xanta el concepte de chuine opératoire com a ins- 
trument de recerca per afrontar I'estudi de la 
producció de les restes lítiques (vegeu els articles 
de N. Pigeot i J.M. Geneste en aquest mateix 
núm. de la revista). Aquest concepte es desenvo- 
lupa a partir de l'estudi dels processos tecnics 
dut a terme als anys cinquanta per part d'an- 
tropblegs culturals francesos com M.  Mauss i 
M. Maget, i és impliament estes i emprat en 
I'arqueologia prehistbrica europea, alhora que és 
present en la immensa majoria de treballs sobre 
l'utillatge lític (per exemple, en el marc de l'es- 
tat espanyol: MOM [et al.], 1992). En aquests 
treballs s'adopten les categories instrumentals 
prbpies de la chaine opémtoire, tot obviant els 
pressupostos tebrics implícits (PIE; VILA, 1992). 

En totes aquestes propostes fetes durant la 
- - 

decada dels seixanta s'obvii, perb, un fet molt 
important; i és que l'etnoarqueologia permet 
treballar en l'arqueologia sense 1'6s de I'analogia 
etnografica. La nostra proposta etnoarqueolbgi- 
ca passa, en primer terme, per comprendre-la 
com un recurs amb el qual és possible dur a ter- 
me una contrastació de la metodologia arque- 
olbgica; és a dir, de la validesa del metode quant 
a la versemblan~a de la informació aportada 
(ESTEVEZ; VILA, 1 998). Necessitem comprovar 
si l'arqueologia, com a tal, amb els metodes i 
tecniques que desenvolupa actualment, pot res- 
pondre les preguntes referides a les dinimiques 
socials (ARGELBS [et  al.], 1995; ESTEVEZ [et al.], 
1998; Ruiz; BRIZ, 1998; VILA; RUIZ, 2001) i, en 
cas afirmatiu, si pot avaluar aquest potencial ex- 
plicatiu i els seus límits d'aplicabilitat. D'a- 
questa manera pretenem avaluar la possibilitat 
d'aconseguir un coneixement veraq sobre els 
orígens de les societats humanes, les seves dini- 
miques internes i el seu desenvolupament histb- 
ric. A partir dels resultats assolits amb aquesta 

contrastació, podrem trobar les mancances de 
l'actual metodologia arqueolbgica i sabrem des 
d'on i com corregir-les. 

L'etnoarqueologia, doncs, tal com la propo- 
sem, hauria de permetre posar a prova la meto- 
dologia arqueolbgica per tal d'arribar a una for- 
mulació metodolbgica ajustada a l'estudi de la 
dinimica socioeconbmica de les societats pre- 
histbriques (ESTBVEZ; VILA, 1995 b; 1998; VILA; 
PIANA, 1993). Aquesta contrastació afectaria 
des de la mateixa noció de registre arqueoibgic 
fins als metodes i tecniques emprades en la seva 
recuperació, passant pel seu fonament episte- 
molbgic, i es duria a terme mitjanqant la contra- 
dicció dialectica entre els diferents tipus de 
fonts, dins un sistema d'enunciats jerirquica- 
ment organitzats (VILA; ESTEVEZ, 2001). 

Actualment, podem afirmar que els marcs 
tebric i conceptual de I'arqueologia normativa 
no són útils per poder caracteritzar realment 
I'organització social. En el tema concret que es- 
tem tractant, els conjunts de restes lítiques, per 
afirmar aquesta inutilifat partim de l'evidencia 
de la manca de relació h t r e  les classificacions ti- 
polbgiques emprades i les dinimiques socials de 
producció en el passat. Les propostes tipoibgi- 
ques són un sistema classificador, perb no una 
proposta interpretativa. En canvi, l'etnoarqGeo- 
logia, tal com acabem &exposar-la, ens mostra 
que aquestes peces poden donar-nos informació 
social rellevant si fem ús de categories adients i 
d'associacions significatives i adequades. Tot i 
que no es desenvolupa exclusivament per a I'es- 
tudi de I'utillatge lític, l 'etn~ar~ueologia ens ha 
de permetre veure quines són aquelles variables 
més vilides en l'estudi de les restes lítiques, en 
funció de la seva aportació en el compliment de 
I'objectiu general que perseguim. 

En el marc dels projectes etnoarqueolbgics 
que estem duent a terme a la Terra del Foc ar- 
gentina (ESTEVEZ; VILA, 1995a; 1998; PIANA [et 
al.], 1992; VILA [et al.], 1998) hem realitzat ex- 
cavacions arqueolbgiques en diferents assenra- 
ments: Túnel VII, Lanashuaia i Alashawaia, tots 
ells ocupats viries vegades en el moment de 
contacte de les societats aborígens amb els nous 
pobladors d'origen europeu. Aquests jaciments 
se situen a la costa nord del Canal Beagle (figu- 
ra I ) ,  tot i que s'emplacen en ambients dife- 
rents, per la qual cosa la disponibilitat de recur- 
sos naturals pot presentar diferencies regionals 
de caire quantitatiu. Per I'abundant informació 
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etnohistbrica disponible sabem que aquests 
llocs foren ocupats per un mateix grup de caGa- 
dors recol.lectors, anomenat Yamana pels etnb- 
grafs. Aquesta informació, de natura i significa- 
ció molt variades, és la que ens permet contixer 
les respostes de certes preguntes que volíem for- 
mular des de l'arqueologia prehistbrica. 

L'estudi d'aquests registres arqueolbgics ens 
ha perrnb constatar la manca de significació de 
les categories formals i tecnolbgiques per a una 
interpretació arqueolbgica social (CLEMENTE, 
1997; CLEMENTE; TERRADAS, 1993; CLEMENTE 
[et al.], 1996; MANSUR; VILA, 1993; TERRADAS, 
1997; 2001; TERRADAS [et al.], 1999); catego- 
ries que no només no serveixen per entendre la 

sinó que ayllen les eines del context 
social generador que els dóna significat i que, és 
ciar, no permeten caracteritzar grups. 

Apriori, si estudiéssim les restes lítiques d'a- 
quests jaciments mit jan~ant  els parimetres de 
les tipologies clissiques els separaríem ((cultural- 
ment)): a nivell tipolbgic, de proporcions de 
materies primeres, dels mttodes i tkcniques de 
manufactura i dels usos relatius que hi són re- 
presentats. Aixb demostra la manca &adequació 
dels parimetres de i'arqueologia historicocultu- 
ral a l'hora de classificar els grups humans a par- 
tir de les tipologies lítiques; conseqüentment, 
aquest fet ens apunta que allb definitori del 
grup social és quelcom molt més ampli. Obvia- 
ment, si volem extreure informació d'aquests 
aspectes hem de desenvolupar metodologies 
adequades que ens aportin informació versem- 
blant, la qual hauria d'interrelacionar-se amb la 
resta &elements que conformen el registre ar- 

Les categories d 'anitlisi 

Necessitem que I'estudi de les restes lítiques 
s'ajusti al reconeixement arqueolbgic de les 
dinimiques socials de producció i reproducció 
globals; en conseqütncia, ens calen unes catego- 
ries radicalment diferents a les habitualment 
emprades, aixi com una jerarquització Jaques- 
tes també diferent. 

Sabem que les restes lítiques recuperades en 
una unitat d'observació socialment significativa 
(pis, estrat, sbl) són conseqütncia bé dels proces- 

sos de treball vinculats a la manufactura d'instru- 
ments lítics, bé de la utilització d'aquests en &al- 
tres processos vinculats a la producció de nous 
bens de consum. Partint d'aquest fet, l'element a 
partir del qual jerarquitzem la nostra proposta 
&estudi és la identificació de l'utillatge lític, que 
esdevé el veritable objectiu de la producció lítica. 
Gs per aquest motiu que ens cal una identificació 
prtvia d'aquelles restes lítiques que hagin estat 
utilitzades en posteriors activitats productives, a 
les quals atorgarem la categoria &instruments. 
Aquests instruments permeten la producció de 
nous bens de consum mitjan~ant la transforma- 
ció de materies primeres de qualsevol natura, 
possibiliten un augment de la capacitat humana 
de producció i eleven l'energia de la f o r ~ a  de tre- 
ball humana més enlli de les seves limitacions fi- 
siolbgiques (LUMBRERAS, 198 l ) .  La importincia 
del seu estudi ve donada pet les possibilitats que 
ofereix d'avaluar el nivell assolit en el desenvolu- 
pament de les forces productives d'una societat, 
aixi com de reconstruir la base del seu sistema 
econbmic en constituir-ne el seu testimoni mate- 
rial (KOROBKOVA, 1983). 

En el camp arqueolbgic, els instruments de 
treball podran ésser reconeguts en mostrar alte- 
racions microscbpiques o macroscbpiques en les 
seves vores, arestes i superfícies, com a resultat 
del tipus d'accions desenvolupades sobre mate- 
rials concrets. En conseqütncia, és indispensa- 
ble i'anilisi funcional per a la identificació dels 
instruments i per a la seva ubicació en un procés 

En el desenvolupament del procés de pro- 
ducció lítica, i com a conseqütncia de l'obten- 
ció dels productes buscats (instruments), se'n 
derivaran una strie de productes o deixalles, en- 
tre els quals diferenciarem rebutjos i residus. Un 
rebuig, o element rebutjat, és aquella resta exce- 
dent del procés de producció i consum d'instru- 
ments descartada voluntiriament. Un residu és 
allb produi't involuntiriament durant I'obtenció 
del producte buscat. La concreció &aquests 
conceptes vindri donada pels objectius que diri- 
geixin en cada cas la producció lítica i el seu 
consum (figura 2). 

Pel que fa al seu reconeixement arqueolbgic, 
un rebuig presenta característiques morfottcni- 
ques i morfometriques molt similars a les dels 
instruments. L'element clau en la distinci6 entre 
ambdues categories és la demostració de la par- 
ticipació dels instruments en altres activitats 
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Fig. 2. Exemple simulat de les 
diferents categories d'anilisi pro- 
posades (elaborat pels autors a 
partir &un dibuix publicat per 
ICarlin [et al.], 1992). 

productives. Els rebutjos, malgrat les similituds 
esmentaJes respecte als instruments, no van ser 
incorporats, pels motius que sigui, a altres pro- 
cessos de treball. Els residus es poden identificar 
en no presentar cap evidencia d'ús ni cap mena 
de similitud morfotkcnica o morfomttrica amb 
les categories anteriors. En situacions bptimes, i 
en funció del moment en qui: es generaren 
aquests residus, podríem arribar a distingir en- 
tre residus de producció (per exemple, un esclat 
de preparació d'un pla de percussió, o un mi- 
croesclat desprts durant un retoc de formalitza- 
ció), i residus de consum (per exemple, aquelles 
restes minúscules de I'instrument fragmentades 
durant la seva utilització). 

La pertinkncia &aquestes categories rau en la 
seva operativitat, atts que ens permeten determi- 
nar els objectius de la producció, és a dir, esbri- 
nar quins foren els productes buscats o, dit d'una 
altra manera, els béns de consum que en cada 
moment fou necessari produir (eines concretes), 
així com les necessitats que calgué resoldre (ús 
concret). D'aquesta manera, ens seri possible re- 
construir i caracteritzar les estratkgies dissenya- 
des i dutes a terme en la gestió dels recursos mi- 
nerals per a la producció de I'utillatge lític i 

d'altres bens de consum. Aixb seri possible par- 
tint de la interacció dels diferents elements de la 
producció, permetent l'accés a una dimensió 
dinimica i econbmica del desenvolupament d'a- 
questes estrattgies i dels seus resultats materials. 

El desenvolupament &aquestes estrattgies 
comporta I'articulació de diferents processos pro- 
ductius que ocasionen unes alteracions constants 
i progressives en la mattria primera, tot provo- 
cant una strie de canvis en les seves propietats i 
condicions originals relatives tant al seu context 
espacial com als seus trets volumttrics i morfolb- 
gics. El conjunt &aquestes alteracions s'inicia en 
els contextos geolbgics &on la mattria primera 
fou extreta per ser incorporada en una dinimica 
socioeconbmica, i finalitza en els contextos ar- 
queolbgics on han estat recuperats els efectes re- 
sultants de la seva transformació i utilització. 

Al mateix temps, el coneixement de la natu- 
ra i la disponibilitat dels diferents recursos mi- 
nerals a l'abast de les societats sotmeses a estudi 
ens ha de permetre contixer quines possibles es- 
tratkgies alternatives existien a les documenta- 
des arqueolbgicament. El rendiment i la rendi- 
bilitat &aquestes últimes, en relació a la natura i 
a la disponibilitat dels recursos minerals, són 

+ 
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elements que han de possibilitar l'obtenció d'u- 
na representació del grau de desenvolupament 
tecnolbgic assolit per les societats en estudi. 

Les altres categories referides a les relacions 
socials entre dones i homes que produeixen, i 
entre els agents socials beneficiaris dels resultats 
de la producció, no les trobarem en les mateixes 
restes lítiques, sinó, tal com ens ensenya l'etno- 
arqueologia, en I'anhlisi de l'espai on es desenvo- 
lupen aquestes relacions. En tant que espai físic 
transformat mitjan~ant les activitats producti- 
ves, l'espai social es planteja com una categoria 
analítica rellevant, ates que és possible extreure 
del seu estudi informació relativa a la interacció 

entre els diferents agents i col.lectius socials, en 
funció de les activitats vinculades a la producció, 
distribució i consum (WUNSCH, 1995). Igual- 
ment, és possible apuntar les tendencies bisiques 
que regeixen les estrategies logístiques resultants, 
centrades en el condicionament i la neteja de 
I'espai transformat per l'activitat social. Per a tot 
aixb, partim de la premissa que I'articulació es- 
pacial dels elements del registre arqueolbgic re- 
flecteix el conjunt &activitats desenvolupades. 
Per al seu estudi és necesshria I'elaboració &una 
metodologia de l'utillatge ajustada a l'anhlisi del 
registre empíric i fonamentada en l'aplicació de 
metodes quantitatius. 
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Nota. Aquest article és fruit del treball que 
els autors vénen desenvolupant els darrers anys 
en el si d'un col.lectiu d'investigadors i d'inves- 
tigadores del Laboratori d'Arqueologia de la 
Institució Mili i Fontanals del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelo- 
na. La línia de recerca prioritiria d'aquest labo- 
ratori és l'etnoarqueolbgica, incidint tant en els 
seus postulats epistemolbgics com en la investi- 
gació tecnica i aplicada, amb l'objectiu de cercar 
una metodologia instrumental aplicable als 
contextos ~rehistbrics (e-mai1 col.lectiu: arque- 
olo@bicat.csic.es). 
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