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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’objecte principal que ha guiat la recerca dels darrers tres anys ha estat la arqueometal•lúrgia.  Esta memòria s’estructura 
en 3 parts: Els objectius inicials, el treball realitzat cada any i els resultats de la meva investigació. Evidentment, és en 
aquest darrer apartat on s’emfatitza la tasca de recerca i s’exposen els 3 àmbits d’actuació principals. El primer d’ells, 
necessari, és la formació teòric-metodològica en arqueometal•lúrgia. El segon,  l’estudi de la composició elemental de les 
societats del Ha B2 de l’oest d’Europa. El darrer queda configurat per la recerca en curs en torn a la producció metal•lúrgica 
argàrica.  
També s’adjunta una selecció d’annex amb informes i publicacions redactats durant la beca i que ofereixen mirades en 
detall dels diferents elements que composen la recerca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Archaeometallurgical has been the main object that guided the research of the last three years. This memory is structured in 
three parts: The initial aims, the work realized every year and the results of my research. Obviously, it is in this last point 
where the research core is emphasized, and I expose the 3 principal fields where I focused my archaeometallurgical 
research. The first of them, necessary, is the formation in metallurgical theory and method. The second, the study late 
Bronze age metallurgy of Northern France from the elemental composition of metallic artefacts. Finally, the last field, 
remains by research in course about argaric metallurgical production.   
Also I attaché a selection of reports and publications drafted during the scholarship and that offer looks in detail of the 
different elements that involve in the research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Introducció 
  

 Aquests tres anys que he gaudit de la beca predoctoral de formació han estat intensos i 

per desgracia, breus. Certament, quan un estudiant es proposa una investigació predoctoral, 

necessita una bona gestió de l’esforç per tal d’acomplir uns objectius que moltes vegades es 

proposen desmesurats en relació a les possibilitats d’acomplir-los.  

 Parlant de la brevetat del temps, m’agradaria recordar la proesa d’una persona a qui 

durant aquests darrers anys he aprés a valorar des de moltes perspectives. És la primera 

persona que va plantejar el marc històric en el que s’inscriu la tesi, el grup arqueològic 

argàric i la primera en estudiar la producció metal·lúrgica argàrica amb anàlisis de composició 

de metalls i minerals.  

 Luis Siret, qui primer amb el seu germà i després tot sol va dirigir l’excavació de més de 

cinc-cents jaciments i va construir les bases culturals de la prehistòria de tot el Sud-est Ibèric 

partint gairebé del no res i sense una formació acadèmica específica en ciències socials. 

Hem refereixo especialment a que va reconèixer els caràcters més emblemàtics de les 

diferents entitats sociohistòriques que van poblar aquesta regió i les va saber delimitar, 

especialment els trets que han categoritzat la societat argàrica fins avui. Hom encara es 

meravella de la capacitat intel·lectual de Luis Siret quan llegeix Questions de chronologie et 

ethnographie Ibériques (1913). I, queda bocabadat davant la capacitat de treball i 

categorització de Siret quan comprèn que l’ingent treball d’excavació, dibuix (més de 8000 

peces a escala i d’una qualitat encara insuperada) i sistematització de la prehistòria del Sud-

est ho va fer des dels 21 anys, que tenia quan va arribar a Espanya com a enginyer de 

mines, fins els 27 anys, quan va publicar amb el seu germà el gran corpus de Les prémiers 

âges du métal al 1887.  

 Chapman deia que tots els estudis contemporanis sobre El Argar feien referència a Siret 

(Chapman 1999: 10). A mi m’agradaria afegir que tots els estudis futurs hauran de fer 

referència a Siret. El meu raonament es basa en dos punts. El primer d’ells remarca la 

excel·lent conservació d’uns jaciments situats en una regió poc alterada antròpicament per la 

baixa densitat de població històrica fins a començaments de segle XX; fet que propicià que 



 

 

Siret trobés la majoria de jaciments pràcticament intactes1. No crec que si s’ajuntessin les 

excavacions dels darrers cent anys (sense contar les clandestines) es superés la quantitat de 

registre recuperat per l’equip de Luis Siret2, si bé la qualitat hauria de ser marcadament 

superior (cas que es compleix menys del que esperaríem). 

 En fi, volia centrar aquesta introducció en la figura de Luis Siret ja que en certa mesura 

representa una figura històrica d’enorme valor per l’arqueologia, però també en la meva 

recerca i tant en la seva figura d’acadèmic com en la seva persona és un reflex del que treure 

força i inspiració. 

 En els següents capítols provaré d’explicar el treball i la recerca dutes a terme durant el 

darrers tres anys i, d’aquesta manera explicitar els motius pels quals encara no he pogut 

finalitzar la tesi. 

 

2. Objectius inicials 
  

 En obtenir la beca em vaig proposar dues línees d’actuació principals. El treball del primer 

any de recerca es basava en l’estudi iniciat al 2007 al “Centre de Recherche et Restauration 

des Musées de France” (C2RMF) sobre la metal·lúrgia del bronze final a la conca de París. 

Aquest tenia com a objectiu la presentació del treball de recerca de tercer cicle i l’obtenció del 

diploma d’estudis avançats (DEA) durant el 2008.   

 Els dos següents anys de beca, es van plantejar, en principi, per a l’execució d’una tesi 

doctoral centrada en la metal·lúrgia i metal·listeria argàrica. Devia aglutinar les darreres 

investigacions en torn a la composició elemental e isotòpica a fi d’aplicar els mètodes de 

l’estudi del bronze final del nord de França a la realitat argàrica. La tesi es contemplava 

                                                           
1 Cas excepcional es el de La Bastida (Totana, Murcia), jaciment especialment rellevant per el treball 
que el nostre equip de recerca ha desenvolupat aquest darrers anys. De la seva exploració menciona 
“...estaba casi del todo revuelto. Es lo más probable que, después de las excavaciones del señor de 
Incharraundieta, las gentes del país habrán continuado los trabajos, en busca de tesoros ocultos; 
devastándolo así todo. De esta manera la colina en que el caserío se desplegaba ha sido 
absolutamente saqueada” (Siret y Siret 2006: 136). Cent vint anys després, La Bastida, encara ens 
ofereix un dels registres materials més importants de la societat argàrica i la prehistòria peninsular. 
2 Em refereixo al seu capatàs Pedro Flores, que excepte algunes excepcions va ser l’encarregat de 
dirigir les excavacions, contractar al personal i passar els informes a Siret en els famosos cuadernos 
conservats al MAN i en procés d’Estudi (Maicas i Papí 2008). 



 

 

també com una actualització del Origen de la metal·lúrgia en el Sureste Peninsular  de 

Ignacio Montero (1994), després de 20 anys de noves recerques3.  

El treball s’havia plantejat envers tres àmbits d’actuació principals: 

• Buidatge bibliogràfic de la informació publicada, especialment a partir de la 
dècada del 90 del segle passat. Aquest treball comportaria la inclusió en una 
base de  dades totes les anàlisis de composició elemental realitzades a objectes 
argàrics. 

• Realització de noves anàlisis de composició elemental gràcies al conveni de 
col·laboració amb l’equip de arqueometal·lúrgia del C2RMF. Aquestes es farien 
seguint uns criteris de selecció en base a la representativitat de les peces y al 
potencial informatiu de les mateixes a partir de criteris com, contextualització, 
cronologia, tipologia, conservació i possibilitats d’extracció de mostres.  

• Finalment, l’estudi de tota la informació amb la finalitat de aportar noves 
perspectives y noves propostes al coneixement del la dinàmica que involucra els 
metalls argàrics dins del procés complet de producció i consum d’aquesta 
societat. El debat generat en torn aquesta qüestió s’ha renovat recentment 
gràcies a les noves evidències documentades (Moreno i Contreras 2010), fet 
que ha obligat a replantejar alguns axiomes  com el d’una metal·lúrgia 
plenament local cap a una metal·lúrgia especialitzada i controlada regionalment 
(Montero y Burillo 2010) que s’adiu parcialment a les tesis plantejades temps 
enrere per Lull (1983), refinades també recentment per ajustar-se a les 
evidencies arqueològiques actuals (Lull et al 2010a). 

  

 Es pot comprendre doncs que l’aprofitament de la beca doctoral es contemplava des 

d’una vessant clàssica de recerca solitària en convivència amb el director de Tesi amb 

l’objectiu final d’obtenir el grau de Doctor en Arqueologia.  

 No obstant, l’atorgament d’un projecte Avanza al grup de recerca a mitjans de 2008, va 

tenir com a conseqüència la meva implicació completa al projecte i un canvi important a les 

prioritzacions d’acord amb el meu director de tesi. La dedicació al projecte en diferents 

àmbits d’actuació va ser total des del octubre de 2008 al desembre de 2009, i parcial durant 

el 2010.  

   

3. Treball realitzat durant la beca 
 

                                                           
3 Tot i que la publicació es de 1994, la recerca a la que fa referència es de principis del 90. 



 

 

 A fi de fer més comprensible les feines dutes a terme durant aquests 3 anys, he separat el 

treball realitzat cada any. En gran mesura aquests períodes temporals coincideixen amb les 

diferents fases per les que ha passat la meva recerca personal durant aquest temps. 

a. 2008: Treball de recerca de 3er Cicle 
 
 Durant l’any 2007 vaig dur a terme una estada de formació arqueometal·lúrgica a Paris, 

dins del laboratori del C2RMF, on hi ha un dels equips més destacats en la innovació de la 

recerca arqueometal·lúrgica (Mille i Bourgarit 2000; Bourgarit i Mille 2003; Bourgarit 2007;). 

Tot i que el meu interès previ es centrava més en l’estudi de les societats prehistòriques 

peninsulars, no va ser possible escollir l’objecte d’estudi.  

 La beca em va atorgar la possibilitat de desenvolupar molt més el treball realitzat durant el 

2007. Especialment important va ser la contextualització històrica del Bronze final IIb-IIIa i 

Bronze final IIIb4 (Cronologies centreeuropees del Ha A2-B1 y Ha B2 i Bronze final II i III 

Peninsulars5) i el tractament estadístic dels resultats. Així mateix, la beca em va donar la 

possibilitat d’aconseguir una formació teòrica en arqueometal·lúrgia que d’altre manera 

hauria estat difícilment possible. 

 Durant vuit mesos que va durar l’estança de formació vam analitzar més de dues-centes 

noves mostres procedents d’objectes del bronze final del Nord de França, del que es va fer 

un estudi específic i comparatiu amb la resta d’ coneguts. Fruit d’aquest treball, vaig realitzar 

dues conferències (una a París i l’altra a Barcelona) i una memòria sintètica dels principals 

resultats obtinguts.  

 Tot això està degudament recollit en el treball de recerca de 3 er cicle defensat al 2008 

amb qualificació de Matricula d’Honor. 

 Durant aquest any, també vaig participar en el projecte Vallon du Longet (Molines-en-

Queyras, Hautes-Alpes). La meva participació va consistir en tasques d’excavació i redacció 

de l’informe del treball de camp dut a terme al setembre de 2008 al jaciment epònim del 

projecte. La vinculació a la meva recerca consisteix en que es tracta d’un taller de producció 

                                                           
4 Segons la cronología de Hatt 1977.  
5 Segons Muller‐Karpe (1959) y Ruiz‐Gálvez (1998) respectivament. 



 

 

de coure, vinculat a l’explotació massiva de Bornita (Cu5FeS4) a finals del III i començaments 

del II mil·lenni.  

D’aquesta intervenció també va sorgir una comunicació a la taula rodona internacional 

celebrada a Gap del 29 de setembre al 1 d’octubre del 2008 de la qual en sóc coautor 

(Carozza et al 2010). 

  

b. 2009: Projecte La Bastida 
 
 A finals de l’any 2008 el Ministeri de Fomento va concedir a Vicente Lull, el meu director 

de tesi el projecte AVANZA “Arqueología Digital” conjuntament amb el “Proyecto La Bastida” 

finançat per la Región de Murcia, l’Ajuntament de Totana i la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

 La posada en marxa d’aquest projecte va suposar un canvi de plans important en la meva 

recerca, doncs com a membre de l’equip d’investigació SGR i com a gran oportunitat per la 

meva formació investigadora, em vaig integrar a temps complet en la feina que implicava els 

diferents àmbits del projecte.  

 Entre les diferents tasques que es van dur a terme en equip al llarg del 2009, em vaig 
implicar en: 

• Disseny de les fitxes del inventari de metalls i d’analítiques sobre objectes metàl·lics i 
derivats de la producció metal·lúrgia. 

• Aixecament topogràfic del cerro de Las Cuestas on es troba La Bastida y registre de 
les alteracions fetes per clandestins i dels murs visibles en superfície. 

• Re-excavació de la zona excavada als anys 40 per l’equip del Seminari de 
Prehistòria Primitiva. 

• Topografia i planimetria en CAD dels treballs en curs. 
• Redacció de l’informe de la re-excavació del Departament III de la Bastida. 
• Inventari i registre dels artefactes metàl·lics recuperats en les excavacions en curs, 

així com dels artefactes metàl·lics de Gatas en fitxes normalitzades incloent un estudi 
preliminar.  

 

c. 2010: Alabardes, mineria i composició elemental: Investigació 
 
 Ha estat aquest darrer any, el que m’ha permès centrar els meus esforços en organitzar 

una investigació d’acord al projecte inicial de tesi. Han estat varis els fronts oberts de la 

recerca que ara comencen a donar els seus fruits. Aquests fronts han intentat compaginar la 



 

 

recerca en equip vinculada al projecte La Bastida amb la meva recerca personal. Es poden 

citar entre ells: 

• Treball col·lectiu sobre les alabardes argàriques6.  

o Disseny i preparació del dossier d’estudi i les fitxes Tecno-morfo-
mètriques.   

o Visites de recerca als següents museus: 

 Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

 Museu Arqueològic de Cataluña (Barcelona) 

 Museo Arqueológico de Murcia (Murcia) 

 Museo Arqueológico municipal de Lorca (Lorca) 

 Museo Arqueológico provincial de Almería (Almería) 

o Estudi dels criteris morfomètrics d’estudi de les alabardes argàriques. 

o Recerca documental i històrica. 

o Estudi funcional. 

o Estudi de la composició elemental.  

• Continuació de la recerca en torn a la circulació de grups de composició elemental de  
metalls al Nord de França durant el Bronze Final. 

• Prospecció de mines i recollida de mostres per a la caracterització isotòpica de la zona 
La Tercia - Sierra Espuña 

• Prospecció de jaciments arqueològics amb registre de materials vinculats a la 
metal·lúrgia  dins les àrees de influencia de la Bastida. Tot i que les zones d’influència es 
marquen normalment d’un a deu quilòmetres la peculiaritat de la metal·lúrgia, favoreixen una 
prospecció en relació a les zones amb afloraments de mineral i als jaciments amb evidencia 
d’explotació metal·lúrgica.  

• Excavació del jaciment argàric de La Tira del Lienzo o Cabezo de Guerao (Totana, 
Murcia) durant dos mesos (Juny i Juliol 2010). 

• Recerca documental de noticies històriques d’explotacions de minerals de coure a la 
Zona Lorca-Totana-Mazarrón. 

• Anàlisis de composició elemental mitjançant PIXE (Charisma Project) d’una selecció 
d’objectes de La Bastida (Totana, Murcia), Carboneros (Totana, Murcia), Gatas (Turre, 
Almería), Parazuelos (Lorca, Murcia) y la Ciñuela (Mazarrón, Murcia) (Veure informe annex). 

• Anàlisis de composició elemental mitjançant PIXE (Charisma Project) d’una selecció de 
minerals, escòries, vasos forn i gotes de coure dels jaciments prospectats. En total es van 
analitzar 24 mostres, i es preveu completar aquests resultats amb anàlisis de difraccio de 
Raig-X i metalografies. 

                                                           
6 Es preveu la seva publicació durant el 2012, per el que no puc exposar resultats ni detalls de la 
recerca en curs. 



 

 

• Actualització del inventari d’artefactes metàl·lics de la Bastida, actualment contem amb 
75 objectes de metall base coure i plata. 

4. Avenços en la investigació personal 
 

 Presento, en aquest apartat, els avenços més significatius dins dels camps d’actuació en 

que he centrat la recerca durant la beca. Degut a que les investigacions segueixen en curs 

no m’és possible presentar resultats concloents, per tant, el que es presenta aquí, son les 

principals hipòtesis de treball que han sorgit de la investigació empírica. 

  

a. Anàlisis de composició elemental i recerca 
arqueometal·lúrgica. Aproximació teòrica metodològica 

 

 Una de les primeres tasques que vaig desenvolupar durant la beca va consistir en 

l’aproximació teòrica a les diferents tècniques d’anàlisis químic. Donada la meva formació en 

història i arqueologia prehistòrica, la formació en les tècniques específiques a un tipus 

d’anàlisis, s’havien de fer independentment de la formació acadèmica regular, ja fos en els 

estudis de 2n o 3r cicle.  

 El procés representa molt més que visualitzar taules de resultats de composició i saber 

identificar els elements químics que s’hi descriuen, o saber quins aliatges s’utilitzaven a la 

prehistòria, o els beneficis de cadascun d’ells.  

 La formació passa per un llarg procés de comprensió, des del comportament dels 

elements químics en els processos termomecànics fins a la precisió, l’exactitud i sensibilitat 

d’un tècnica d’anàlisi en concret.  

En síntesis podríem resumir els coneixements adquirits més rellevants d’aquesta formació en 

el següents punts:  

• Aspectes bàsics de la composició elemental. 
o Metall base, metall d’aliatge, impureses (Figura 1) 
o Tipus de minerals de coure i propietats característiques. 

• Comportament dels diferents  elements durant el procés productiu. 
o Reducció 
o Refinat – fosa 
o Forja – recuit 
o Re-mineralització i enriquiments post-deposicionals. 



 

 

• Coneixement de les principals tècniques d’anàlisis de composició elemental 
o Adequació de cada tècnica al tipus de coneixement que es vol obtenir i als 

recursos disponibles.  
o  Precisió, sensibilitat, dinàmiques, rang d’anàlisi, temps de manipulació. 

(Taula 1) 
o Diferències entre un anàlisi superficial o sobre una mostra extreta.  
o Protocols d’anàlisis 

• Estudi d’altres tècniques arqueometal·lúrgiques 
o Micro y macro morfometria 
o Microscòpia 

 Microscopi òptic 
 Microscopi electrònic d’escombratge. 

o Isòtops de plom  
o Radiografia 
o Difracció de Raig-X 

• Elements importants a tenir en compte (figura 2) 
• Elements que no informen de res. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 2. Taula periòdica amb els elements analitzats i la seva utilitat. Font: Escanilla 2008. 

Figura 1. Esquema composició elemental. Font: Escanilla 2008



 

 

 
 
 

Taula 1_Comparativa sintètica de las tècniques examinades. Font: Escanilla 2008 

 

Llegenda: 

Precisió: Les dades expressen els percentatges d’error dels resultats. Curta i  llarga fa 

referència a la durada de las sessions analítiques. 

Sensibilitat: Variarà sempre en funció de l’element, del tipus d’equip i de les condicions de la 

sessió analítica. “Ppb” és l’abreviació de parts per billó; “ppm” fa referència a parts per milió. 

La sensibilitat de FAAS és extremadament variable segons l’element que s’analitza (Thermo 

Elemental, 2001:16-17). 

Elements a detectar: entre parèntesis els elements que es poden detectar simultàniament. 

Temps d’anàlisi: Es considera el temps de passar una mostra i obtindre els resultats. No 

contempla el processat de les dades. 

 

Nom Precisió Sensibilitat Dinàmica càlcul 
Elements a 
detectar 

Temps 
anàlisi 

ICP-
AES 

Curta 0,1-2% 

llarga 1-5% 
1-10 ppb ppb – 100% 73 (25-30) 2’ 

EDXRF 
curta  

llarga  
10-100 ppm 0,001 - 100% 80 (13) 8’ 

PIXE 
curta  

llarga 
1-10 ppm 0,0001 - 100% 82 (82) 5’ 

GFAAS 
curta  0,5-5% 

llarga  1-10% 
1-10 ppb ppb-10% +50 (1) 4’ 

FAAS 
curta  0,1-1% 

llarga  1-10% 
1-10 ppm ppm-10% 68 (1) 15’’ 

ICP-MS 
curta  0,5-2% 

llarga  2-4% 
0,001-1 ppb ppb-ppm 82 (25-30) 1’ 



 

 

 
 

 Aquesta formació que pot semblar secundària o poc important des del punt de vista del 

prehistoriador, esdevé clau en la lectura i interpretació dels resultats i en detectar quins 

resultats són vàlids i metodològicament correctes d’aquells que presenten errors que els fan 

inútils a la recerca. A més, es pot considerar aquesta informació com a imprescindible quan 

des d’un projecte de recerca es contacta un laboratori per tal de dur a terme l’estudi 

arqueomètric dels materials metàl·lics. Molts cops l’adequat coneixement de les tècniques 

d’anàlisis per part de l’equip d’arqueòlegs evitarà la pèrdua inútil de recursos elegint amb 

eficiència les tècniques i els laboratoris més adequats a la recerca que es vol emprendre. 

 

b. El Bronze final del nord de França 

(1) Preliminars 
  

 Aquesta recerca es va centrar en l’anàlisi de la composició elemental d’una sèrie de més 

de 200 artefactes del final de la edat del Bronze. Aquests procedien de diversos jaciments 

d’hàbitat i sepultures de la conca parisina, amb especial èmfasis en les cronologies del Ha B2 

i transició a Ha C.   

 El resultats van ser estudiats des de tres perspectives diferents. La primera centrava la 

mirada en la homogeneïtat dels resultats a un nivell local, és a dir, dins del propi jaciment. En 

alguns casos es va poder demostrar que el context intrasite jugava un rol fonamental en la 

composició elemental, com per exemple al habitat aristocràtic de finals del Ha B2 de Villiers-

sur-Seine, conegut com Le Gros Buisson.  

 Mentre que en d’altres situacions la tipologia coincidia amb la composició elemental per 

demostrar la procedència al·lòctona d’un artefacte (Les Pétreaux, Changis-sur-Marne). 

Encara dins d’aquesta perspectiva vam poder comprovar la sensible transformació de la 

composició elemental per cada període en els habitats i sepultures multi fàscies (figura 3 i 

figura 4).  

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La segona dimensió d’anàlisis va ser la comparació segons la funcionalitat del jaciment. 

En aquest cas, al augmentar el nombre de variables a considerar conjuntament, el nombre 

Figura 4. Diagrama Ternari dels objectes de Les 
Pétreaux corresponents a les fàscies IIIb i 
imprecisa.  Aquests diagrames plasmen 
gràficament la relació entre les tres impureses 
principals dels objectes del Bronze final, antimoni, 
níquel i arsènic (infra).  

Figura 3. Histogrames de Sn‐Pb (a dalt) i elements traça (a baix) del conjunt d’objectes de 
Changis‐sur‐Marne, Les Pétreaux, classificats segons la seva cronologia. Font: Escanilla 
2008 



 

 

d’observacions vàlides fou menor i, en conseqüència, els resultats no eren estadísticament 

representatius. En tot cas, sí mostraven una aparent major uniformitat intrasite, 

independentment del tipus de funcionalitat del jaciment, sense perdre de vista la major 

variabilitat inherent a les series de resultats més extenses. 

 El darrer, i més important, àmbit d’anàlisi va ser la comparació dels anàlisis emprats 

prèviament en els habitats, amb una compilació de resultats de la composició elemental 

d’artefactes metàl·lics de deposicions u ocultacions. Aquesta part, és la continuació d’un 

estudi previ sobre els dipòsits atlàntics i nord-alpins dut a terme per un dels meus tutors al 

C2RMF (Véber et al 2003, Mille 2005).  

 Els resultats d’aquest treball van ser molt esperançadors i garanteixen obtenir conclusions 

d’impacte respecte a la “circulació de composicions elementals” durant el bronze final. A 

finals de 2009, una part d’aquest resultats es va presentar en un congrés internacional 

(TESME Congress, Madrid, 25-27 de novembre del 2009) i s’està preparant la seva sortida 

en premsa. Degut a la major repercussió d’aquest darrer punt crec interessant fer una 

aproximació més desenvolupada. 

(2) Contextualització de l’estudi 
 

 Els treballs previs de Véber et al (2003 i 2005) i Mille (2005), van establir unes “receptes” 

bastant acotades per a la composició elemental del Bronze final del Nord de França i la zona 

alpina. El seu treball partia de dos grans influències. Per una banda, les determinacions 

culturals de Patrice Brun (1988, 1991, 1997) a partir d’un ingent treball de seriació tipològica 

dels objectes metàl·lics de les ocultacions del Bronze final. I, per altra, la influència arriba dels 

treballs de Valentin Rychner al país helvètic (Rychner y Kläntschi 1995) i els debats en torn a 

les zones de circulació de metalls amb Stuart Needham (1998) y Peter Northover (1982).  

 
 
  Brun, posa les bases al context arqueològic del nostre treball. Aquest proposa dividir 

l’àrea nord-occidental d’Europa en dos grans complexes culturals, el complex Atlàntic i el 

complex Nord-alpí; aquestes dues grans entitats es dividien a si mateixes en sub-entitats 

més petites per tal de poder representar els trets específics de cada zona o regió (Figura 5). 



 

 

La intenció de l’autor es que el concepte de complex cultural comprengui un sentit molt més 

ampli que el que pot evidenciar la mera tipologia. La seva definició implica que “les 

complexes culturels sont de vastes aires de diffusion des nouveautés matérielles et idéelles 

percolant à travers toute l’épaisseur du tissus social » (…) « Il s’agit d’un élément potentiel 

majeur de la structuration des sociétés et de leur évolution”. (Brun 1998 : 50). 

 

 

 

 L‘influença d’aquest concepte a l’arqueologia protohistòrica francesa de finals del segle 

XX i començaments del XXI ha estat molt important. Actualment s’utilitza de forma majoritària 

Figura 5.  Mapa que representa la situació dels dos grans complexes culturals i les sub‐entitats corresponents per 
al període del Ha B2. Elaboració pròpia a partir de Brun (1993, 1998). 



 

 

en les classificacions culturals d’aquest període. Arrel d’aquest concepte, un dels debats més 

intensos ha versat en torn de la conceptualització de la “frontera” i la seva definició, 

específicament entre aquests dos complexes. De totes maneres, és un debat essencial per a 

la comprensió de qualsevol moment històric. Quins elements són permeables a través 

d’aquestes fronteres, o zones tampó (Brun 1993), que moltes vegades, com el cas que ens 

ocupa, són extenses zones de múltiples i variants influences? 

 Aquesta darrera discussió es especialment rellevant de cara al treball realitzat, doncs 

molts dels elements analitzats es corresponent a jaciments que cauen de ple en aquesta 

zona de frontera, i el pas d’una fase de l’assentament a l’altre pot comportar diferències 

especialment significatives en les xarxes de circulació de bens, especialment els de prestigi 

com els metalls. La composició dels artefactes metàl·lics pot informar-nos, aleshores, 

d’aquestes transformacions i de les influences d’una zona concreta en un moment concret. 

Per aconseguir aquest objectiu una de les majors dificultats recau en aconseguir una fina 

precisió i interpretació de la cronologia dels artefactes metàl·lics. En aquest sentit, estem 

obligats a plantejar-nos si les ocultacions metàl·liques son fruit d’una producció única i 

concreta o d’una acumulació d’artefactes perllongada al llarg de generacions.  

 En el nostre treball, hem vist com la realitat sempre es més complexa del que ens podem 

plantejar inicialment i, en aquest cas, no hi ha cap dubte  que totes les possibilitats es troben 

representades. Des de ocultacions que son fruit d’una producció molt concreta i per tant, 

gairebé idèntica entre els diferents artefactes que la composaven, a d’altres que comprenen 

objectes que per tipologia representen més de sis segles d’acumulacions7 (Coffyn et al 

1981), passant per tots els estadis intermedis. De la banda dels assentaments, la cronologia, 

que deuria ser més precisa, no està exempta de problemes. Les condicions de conservació 

dels jaciments de fons de vall, molt erosionats, impedeixen una seriació estratigràfica, per el 

que les adscripcions metàl·liques resulten de la tipologia, sobretot ceràmica però també 

metàl·lica, o de datacions radiocarbòniques. Malgrat l’avançament dels darrers anys, ambdós 

mètodes de datació es contradiuen sovint, degut en moltes ocasions a una visió molt tancada 

de la tipologia prehistòrica no contrastada degudament amb el Carboni 14 i la 

dendrocronologia. 
                                                           
7 Dipòsits de La Verberie la Fosse Creuzette (Oise) i de Vénat (Charente) respectivament. 



 

 

 En quant a les influences de caire arqueometal·lúrgic ens hem de situar als estudis 

desenvolupats als anys 80 que renoven l’interès dels elements traça per l’arqueologia. 

Aquests estudis remarcaren que malgrat el reciclatge evident, la composició elemental 

conservava una certa coherència si es considerava una regió i període definits (Northover 

1982 ; Rychner i Kläntschi 1995). Tot i que el principi bàsic no s’allunyava massa del projecta 

alemany SAM (Junghans et al 1960, 1968 i 1974), en quan a la creació de grups de 

composició, l’objectiu d’aquests grups esdevenia la diferencia essencial. Mentre que 

inicialment es buscava l’origen mineral del metall utilitzat, ara es buscava comprendre la 

circulació dins el temps i l’espai d’aquests grups de composició. 

 P. Northover inaugura aquesta perspectiva definint el concepte de “zona circulació de 

metall”, fent referència a una zona on els objectes d’una determinada tipologia, composició 

en l’aliatge i elements traces, domina sobre la resta (Northover 1982, p. 51). Aquesta hipòtesi 

que amb el temps s’ha demostrat vàlida, obre perspectives d’estudi molt interessants, inclús 

per períodes com el Bronze final. Malgrat la producció massiva de metall produïts i/o 

intercanviats i les manipulacions constants a les que fou sotmès, la composició d’impureses 

és coherent; això vol dir que els elements químics presents com a traces dels artefactes 

metàl·lics no mostren una distribució aleatòria. És més, aquesta composició es demostra 

coherent dins d’un període i temps determinats però canvia en funció de les transformacions 

socials. 

 Dins d’aquesta dinàmica V. Rychner inicia un programa per estudiar l’evolució de la 

composició elemental a Suïssa des del Bronze mig fins al final de l’edat del Bronze (Rychner 

et Kläntschi 1995). Aquest treball, tot i no comptar amb un enorme nombre d’anàlisi com els 

estudis dels anys 60, és un dels més complerts dels  que disposem avui en dia. Gràcies a 

una selecció cuidada dels artefactes analitzats es va aconseguir una representativitat 

equilibrada de les diferents fases cronològiques, les diferents categories funcionals i els 

contexts de deposició en les diferents regions de Suïssa. A més, l’estudi de composició es va 

acompanyar d’un rigorós estudi tipològic.  

 Per primera vegada es va poder treballar amb una base de dades que permetia creuar 

totes les variables fins ara considerades, constituint una nova eina d’estudi que encara no 

havia estat emprada. Gràcies a ella, foren capaços d’identificar els paràmetres que es 



 

 

correlacionaven amb les 

modificacions de la composició 

elemental dels artefactes metàl·lics 

de l’edat del Bronze suís.  A partir 

de la importància relativa de les 

quantitats de tres elements 

químics: l’arsènic, el níquel i 

l’antimoni, es van poder generar 

set “tipus de composició” (figura 6) 

que definien el que considerem 

una tipologia de composicions 

d’elements traça en els metalls 

(Rychner et Kläntschi 1995). Els 

resultats mostren, sense cap 

dubte, que el primer factor a partir 

del qual s’ordenen els resultats 

respon a criteris cronològics. Cada 

fase pot associar-se a una 

composició predominant que es 

diferencia de la composició de la fase següent. A nivell global podríem descriure la evolució a 

partir d’un domini del arsènic i el níquel al Bronze mig cap a un predomini de l’antimoni a 

finals de la edat del Bronze. El moment àlgid d’aquest procés el trobem al Ha B2 amb un 

predomini absolut del coure del esquema 6 de Rychner y Kläntschi. (ibídem) Un altre aspecte 

a valorar dels resultats d’aquests estudis és que en un període concret no només varia el 

tipus de composició dominant, sinó també el tipus de domini en que es presenta. En alguns 

casos serà molt dispers amb varies composicions predominants, mentre que en d’altres, 

especialment durant el Ha A2 i el Ha B2, el domini d’un dels esquemes de composició 

elemental serà pràcticament absolut. 

 

Figura 6. Distribució en un diagrama ternari de Sb/As/Ni de les 
composicions suïsses des del Bronze Mig fins al Ha B2. S’observa com 
a cada període les composicions elements tendeixen a concentrar‐se 
en algun dels set tipus de composició, però sobretot la variació d’un 
període a l’altre. Font: B. Mille, com. pers. 



 

 

(3) Resultats 
 

 Tenint clars quins són els precedents i els objectius del nostre estudi, vam  elaborar una 

completa base de dades de tots els anàlisis realitzats per al  Ha B2 del complex cultural 

Atlàntic i Nord-alpí. A partir d’aquí, vam confirmar la hipòtesis de la diferent composició 

elemental en els dos complexes i la seva variació cronològica (Figura 7) confirmant els 

resultats previs de Mille (2005). El metall atlàntic del Ha B2 destaca per una composició molt 

rica en aliatge, amb valors del 10% d’estany i més del 5% de plom, mentre que la mitjana del 

global d’elements traça no supera el 0,5%. Per el contrari, en aquest mateix període els 

bronzes suïssos no tenen més del 8% d’estany, amb prou feines arriben 2% de plom i els 

elements traça remunten fins al 1,5%. Encara que a priori, els resultats eren contundents en 

quan a la percepció general, l’estadística de normalitat i els histogrames mostraven una 

major variabilitat que els dos grups observables per el que es feien necessaris nous mètodes 

d’exploració incloent-hi l’estadística multivariant.  

 La tècnica que hem decidit utilitzar s’anomena K-mitjes (K-means en anglès i K-moyennes 

en francès). Es un mètode de partició de dades (data clustering) amb el que es busca 

constituir una partició de les dades en K número de classes a partir dels valors 

estandarditzats de les variables seleccionades. Cada classe quedarà representada per el seu 

centre, també anomenat nucli, constituïda per el petit grup que agrupa els valors 

representatius del criteri de selecció. 

 Tot i que el número de classes es dona a priori, es el programa estadístic qui selecciona 

el nucli de cada classe. Totes les observacions seran classificades en funció de la proximitat 

als valors centrals de cada classe. 

 Un dels avantatges de les K-mitjes es que permet diferenciar ràpidament aquelles 

observacions atípiques i/o extremes, per el que no interferiran en els resultats finals. 

 Amb aquesta tècnica és l’investigador qui, a partir de l’observació dels resultats, tria el 

nombre de classes a utilitzar. Els criteris per escollir determinada distribució es recolzen 

principalment en l’experiència i el coneixement general de les dades que pugui tenir 

l’investigador. Tot i així, els resultats s’aniran afinant a partir de provar diferents possibilitats i 



 

 

estudiar la consistència dels resultats mitjançant l’estadística descriptiva i els arbres de 

classificació que ofereixen una visió general dels possibles grups. 

 

  

      

 Les K-mitjes és un mètode d’exploració, per tant l’objectiu no és obtenir resultats 

definitius, sinó més aviat una orientació cap a la correcta ordenació de les observacions. Les 

variables escollides per realitzar l’estudi van ser l’estany i el plom com elements d’aliatge i la 

plata, l’arsènic, el níquel i l’antimoni com elements traça dominants de les composicions de la 

nostra base de dades. També es tracta dels elements buscats sistemàticament en els 

anàlisis de composició elemental (Mille 2000; Northover 1982: 50) i, a excepció de l’arsènic, 

dels més estables en el procés productiu. 

  

Figura 7. Diagrama de barres amb les composicions atlàntiques (esquerra) i Nord‐Alpines (dreta) 
per al període del Ha B1. Algunes composicions d’aquest quadre, especialment el tercer i quart 
començant per l’esquerra ja mostren les composicions més usuals del període posterior. Font: 
Escanilla 2008. 



 

 

    

           

 Els valors de totes les variables van ser estandaritzats perquè cadascun d’ells tingués la 

mateixa importància en la selecció de les classes. El fet de treballar amb valors 

estandaritzats evita que variables amb factors de magnitud superiors a la resta assoleixin un 

determinisme exclusiu.  

 Per tal d’homogeneïtzar el màxim possible la nostre base de dades i treballar amb 

objectes de substancia, funció i context similars es van realitzar una sèrie de seleccions. En 

primer lloc, el filtre va afectar als artefactes de contexts incerts o que posaven problemes de 

caire cronològic. Tots el lingots i artefactes de coure pur, així com els materials relacionats 

amb el procés de producció metal·lúrgica van ser exclosos. També es van eliminar una sèrie 

de destrals tubulars amb anella, possibles lingots d’aquest material si ens fixem en les altes 

quantitats mitjanes d’aquest element (>45%), majoritàries en el dipòsit de La Verberie “La 

fossé Creuzette. El procés de selecció va concloure amb l’exclusió dels artefactes amb valors 

extrems d’impureses (>6%) que es van classificar cadascun com a grups independents en 

els primers assajos de K-mitjes junt amb les destrals plomades de La Verberie. 

Figura 8. Diagrama de barres amb les composicions del Ha B2. Veiem la marcada diferencia entre 
les composicions atlàntiques (riques en estany i plom i les composicions alpines amb menys 
aliatge i més impureses. 



 

 

 Tot i les importants exclusions que acabem d’enunciar la selecció final consistia en 974 

artefactes, representant els dos grans complexes culturals, una mostra més que acceptable 

per al tractament estadístic i susceptible d’aportar interessants resultats. Malauradament la 

representació territorial restà molt desigual, la Manche (Atlàntic) i la Lorreine (Nord-Alpí) 

contenien més de la meitat del còmput global d’anàlisis efectuats (Figura 9). 

 

 

 

 Els resultats obtinguts mitjançant aquest mètode van permetre definir sis grups 

composicionals en circulació; dos dominant l’àrea atlàntica i quatre repartits per la zona 

alpina (figura 10). Aquests resultats venen a ser un afinament important en la determinació 

de Mille (2003) d’un metall atlàntic ric en aliatge i pobre en impureses enfront un metall alpí 

pobre en aliatge i ric en impureses. 

 De moment, els resultats de les K-mitjes permeten contrastar i validar la informació que 

teníem, però amb la possibilitat de realitzar un anàlisis més detallat dels resultats que ens 

permeti avançar en el coneixement de les composicions elementals en circulació al nord de 

França durant el Ha B2. 

La distinció entre els dos grups característics del domini atlàntic s’estableix principalment 

per la concentració de plom. El grup Atlàntic 1 (Atl 1) concentra el 83,5% dels artefactes 

“atlàntics” i el 42% del total (n=409), es defineix per unes concentracions de plom entre el 2 i 

el 6%, mentre que en el grup Atlàntic 2 (Atl 2), molt menys present, la quantitat de plom 

Figura 9. Representació per complexes culturals (esquerra) i per regió (dreta) de la base de dades 
final. 



 

 

tendeix a superar el 17%. L’estany d’ambdós grups es distingeix poc, tot i que tendeix a ser 

superior en el grup Atl 1 (11%). Molt més difícil de diferenciar entre els dos grups atlàntics 

són les mitjanes dels elements traça, coincidint tant el còmput global de concentracions com 

a nivell individualitzat.  

La interpretació de les quatre classes composicionals dominants a l’entitat cultural Nord-

Alpina es sensiblement més complex, doncs les diferències no és troben en un sol element ni 

tenen un comportament tan clar com el plom atlàntic.  

En una primera aproximació descobrim que la classe Nord-Alpina 1 (N-Alp 1), concentra 

més del 50% dels artefactes de contexts nord-alpins. La “recepta” d’aquesta classe s’ajusta a 

la proposada per Mille com típica de les composicions alpines (Mille 2005). 

 En els quatre grups, les concentracions d’aliatge són molt baixes en comparació als grups 

atlàntics. L’estany, a excepció del grup N-Alp 2, apareix sempre per sota del 8%, mentre que 

la mitjana de plom oscil·la al voltant del 2,5%. Els aliatges més rics del complex Nord-alpí 

amb prou feines arriben al 10%, fet que contrasta amb els rics aliatges atlàntics moltes 

vegades per sobre del 20% total (Sn+Pb). 

 En quant als elements traça, les quatre classes han estat classificades a partir de la 

quantitat màssica, especialment la del antimoni, que durant el Ha B2, domina dins l’espectre 

de les impureses. La relació predominant en tots els grups excepte el N-Alp 3 és Sb>As>Ni, 

el grup 6 de la classificació de Rychner, dominant a la zona alpina durant tot el Ha B2. Dins la 

classe 3, l’arsènic i el níquel es troben en quantitats equivalents per sobre del antimoni. 

Aquesta classe a més, té la particularitat de tenir molt poca quantitat d’aliatge amb 

percentatges d’estany en torn al 5% i amb menys del 2% en plom. 

 Les classes N-Alp 1 i N-Alp 4 són molt similars, tant en la composició d’elements d’aliatge 

com en la relació de les impureses. La sola diferència remarcable estria en la quantitat total 

d’impureses, doncs en la classe N-Alp 4, tenim els objectes amb concentracions elevades 

d’elements traça. 

 La classe N-Alp 2 és la única que es concentra en un territori determinat, La Lorreine, 

territori fronterer amb el complex atlàntic. Aquesta proximitat s’evidencia per les majors 

concentracions d’estany d’aquesta classe en comparació amb la resta de composicions 

alpines. En el rastre d’impureses trobem una bona adaptació als esquemes nord-alpins; la 



 

 

representació d’aquest grup en un diagrama ternari ens mostra que la pràctica totalitat de les 

observacions pertany al grup 6 de Rychner (Sb dominant sobre As  i Ni) i amb totals 

d’impureses en torn al 1,5-2%.  

 Si observem atentament la distribució geogràfica de les classe representada a la figura 

11, la territorialització de la composició elemental es fa evident. Podem observar com a la 

zona atlàntica la classe Atl 1 domina clarament en tots els dipòsits. És interessant destacar la 

major presència de la classe Atl 2 en el dipòsit de Les Rossignols, que implica una presència 

elevada important d’objectes molt rics en plom. Aquesta ocultació és especialment rellevant, 

tant per la quantitat d’artefactes que contenia (n=228), com per el tipus de fragmentació (cap 

fragment remunta amb un altre del mateix dipòsit) i també per la variabilitat dels ítems 

representats. 

 Continuant amb la figura 11, veiem com els dipòsits propers a la zona de frontera tenen 

una major presència d’elements al·lòctons, especialment en la zona atlàntica amb les 

ocultacions de Civray i Neuvy-sur-Barangeon i la presència d’objectes classificats dins N-Alp 

1. El cas contrari el trobem a la Lorraine on, a part de la ja esmentada peculiaritat de la 

classe N-Alp 2, la presencia d’artefactes classificats dins el grup Atl 1 és important. 

  La classe N-Alp 1 es distribueix per l’àrea Suïssa de forma anàloga a com o fa la classe 

Atl 1 en el complex atlàntic. És la classe dominant en tots els territoris excepte a la Lorraine. 

Les altres dues classes alpines, N-Alp 3 i N-Alp 4, son minoritàries en tots els territoris i la 

seva influencia és poc sensible en les composicions generals. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. Esquerra: Representació dels valors resultants de cada classe. El punt central representa la mitjana. 
Dreta: Estadístiques descriptives de les diferents classes representades. Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Distribució geogràfica de les classes. Cada camembert fa referència a un dipòsit excepte a l’àrea 
alpina on els resultats s’han agrupat segons la regió. Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 
 
La zona dels Alps Francesos, mostren un comportament desconcertant, on s’evidencia la 

més que possible influença de l’arc mediterrani i sobretot del nord d’Itàlia. Tot i que els 

artefactes d’aquest territori s’han classificat dins el global de classes, la diferent distribució 

d’aquestes no s’ajusta a cap dels dos complexes. Una observació detallada de la posició dins 

cada classe dels artefactes d’aquesta zona mostra composicions allunyades dels nuclis o 

valors mitjans. És evident que la realitat d’aquesta zona queda al marge de les dinàmiques 

de circulació de metall que estem estudiant. 

Si bé els resultats que hem obtingut fins ara ja representen un pas important en el 

coneixement de la circulació d’artefactes metàl·lics durant el període del Ha B2 queden 

encara aspectes per resoldre que permetin aprofundir la recerca actual.  

En primer lloc, resta per definir la possibilitat ja apuntada per Northover (1982: 51) de que la 

circulació de diferents composicions respongui a qüestions de classe social, on hi hauria un 

metall específic per a l’elit, o utilitzat exclusivament per  a la fabricació de peces 

tecnològicament més complexes i emblemàtiques, i un metall quotidià per a les d’ús recurrent 

i generalitzat com punxons, cisells... En certa manera, aquesta evidencia ha quedat 

documentada en la composició elemental del hàbitat de Les Pétreaux on els útils sembla que 

es fabriquin amb una barreja de metall reciclat sense tenir en compte ni l’aliatge ni les 

propietats específiques del metall fos. Per altra banda, els elements d’ornament i, sobretot 

aquells amb un caràcter territorial més marcat sí tenen unes composicions específiques molt 

més regulars, coincidents amb els estàndards d’algun dels grans grups referits en aquest 

estudi. Queda demostrat, així mateix, una regularitat més marcada en la composició dels 

dipòsits que en els hàbitats, reflectint el contrast entre unes pràctiques perllongades en el 

temps (poblat) en front el que en bastants ocasions sembla ser el resultats d’unes 

produccions més acotades en el temps. Trobar elements per demostrar la cronologia curta de 

dipòsits composicional i tipològicament homogenis que pareixen reflectir un moment i unes 

pràctiques determinades és el proper objectiu que ens hem posat. 

c. Metal·lúrgia argàrica 
 



 

 

(1) Contextualització de l’estudi 
 
 L’estudi de la metal·lúrgia argàrica representa el darrer camí de la meva recerca 

predoctoral i per tant l’objecte principal de la tesis doctoral en curs.  

 La societat coneguda com Argàrica va ser un poble que es desenvolupà des de 2250 cal 

ANE fins al 1550 cal ANE en el Sud-est de la Península Ibèrica. En el moment de màxima 

expansió, les actuals províncies de Almeria, Granada, Jaen, Múrcia, Alacant i part de Ciutat 

Reial i Albacete, van restar sota el seu domini conformant un territori de més de 33.000Km2. 

 La configuració de la societat argàrica implica un canvi fonamental respecte al període 

anterior mal conegut com a cultura de Los Millares, tot i que es tracta d’un moment on vàries 

realitats socio- econòmiques conviuen amb pràctiques político-ideològiques ben diferents. 

Especialment significativa per a la comprensió de les transformacions sofertes entre aquests 

dos grans períodes és la producció metal·lúrgica.  

 Durant el període pre-argàric (2800-2200 cal ANE), la producció metal·lúrgica és visible a 

la majoria d’assentaments estudiats arqueològicament. En uns pocs com a Los Millares, Las 

Pilas o Lorca trobem evidències d’estructures immobles metal·lúrgiques o forns, però en la 

majoria sí que es documenten escòries, restes de gresols, fragments de vasos-forns o 

minerals de coure en els límits dels poblats (Lull et al 2010a: 330). 

 No obstant, amb el pas cap al període històric definit com argàric totes aquestes 

evidències desapareixen i tant sols en el cas del jaciment de Peñalosa (Jaen) trobem 

evidències clares de les primeres fases de la producció metal·lúrgica, és a dir, escòries i 

vasos-forns. En d’altres jaciments argàrics com a La Bastida o el Oficio també s’han trobat 

escòries de plom que han resultat intrusions d’època històrica. A pesar de que també trobem 

altres jaciments amb algun tipus d’escòria, la singularitat de les mateixes i la falta d’anàlisis 

per caracteritzar-les impedeixen la seva correcta valoració.  

 Hi ha un aspecte, al nostre entendre fonamental, que estat menyspreat per tots els 

estudis que es refereixen a la metal·lúrgia argàrica. La pròpia evolució interna de la 

metal·lúrgia argàrica.  

 Es coneix sobradament com dins les diferents fases del Argar es sofreixen canvis 

importants: el ritual d’enterrament (ús de les urnes a partir del 1800 cal BC), enterraments 



 

 

infantils en moments avançats del període i el posterior caràcter hereditari d’algunes 

sepultures, desaparició de l’ús de les alabardes a partir del 1750 que son reemplaçades per 

les espases llargues y les destrals; canvis en les preferències de les formes ceràmiques i 

aparició de nous tipus com les copes també cap al 1800 cal ANE (Castro et al 1993-1994); 

canvis importants en l’estructura urbana i la configuració de l’espai, així com en la concepció 

de les vivendes amb la substitució pausada de les petites cabanes semi-soterrades amb 

forats de pal dels inicis de la cultura argàrica  (que suposen certa continuació de les 

tradicions calcolítiques) per grans edificis absidals i trapezoidals amb murs de pedra i morter, 

que en ocasions sustentaven edificis de més d’una planta. Una altra de les evidències 

fonamentals també constatades a la cultura argàrica és el seu caràcter expansionista, amb la 

incorporació constant de nous territoris al llarg dels set-cents anys d’evolució. Expansionisme 

clarament identificat a partir de la normativitat del grup argàric, que el fa netament distingible 

respecte les altres manifestacions arqueològiques. Això no exclou que cada territori mostri 

trets distintius com les preferències per cert tipus de sepultures o tipus d’aixovars. Si la 

norma argàrica ha estat establida a partir dels poblats localitzats al nucli del Argar, 

especialment a partir de El Argar, Fuente Álamo, El oficio, Zapata o Ifre (Siret 1890) trobem 

poblats, especialment en les fronteres de cada fase que mostren una forta hibridació amb 

elements argàrics convivint amb elements d’altres grups arqueològics. 

 Entre aquests territoris incorporats trobem els jaciments minero-metal·lúrgics de la Vall del 

Rumblar, entre ells el de Peñalosa i el veí del Castell de Burgalimar, ambdós a Baños de la 

Encina (Granada) junt amb les explotacions mineres prehistòriques associades (Arboledas 

2005, Moreno i Contreras, 2010, Moreno et al 2010, Montero i Burillo 2010). Aquests 

jaciments, que representen la totalitat de jaciments amb evidències de pràctiques 

sistemàtiques de reducció del mineral, només poden ser considerats a partir de les últimes 

fases argàriques; i en tot cas encara s’ha de verificar l’abast de la producció d’aquests 

jaciments i la seva distribució al llarg i ample del territori argàric, idea que desenvoluparem 

més endavant.  

(2)  Proposta de recerca 
 



 

 

 Hem de començar a veure la metal·lúrgia argàrica com un element econòmic que sofreix 

transformacions en la seva gestió i valor per la societat argàrica en els més de 700 anys que 

perdura  la cultura Argàrica.  

Aquestes transformacions es relacionen estretament amb els canvis en la configuració del 

territori8. Tot i que els petits assentaments de fons de vall i de caràcter marcadament agrícola 

perduren durant tot el període argàric, es constata com de la riquesa dels aixovars funeraris 

de les primeres fases, on abunden sepultures de la 1ª categoria 9 segons la classificació feta 

per Lull i Estévez al 1986, desapareixen durant l’apogeu de la cultura argàrica. Tenim 

coneixement de sepultures amb alabardes als poblats de fons de vall del Rincón 

d’Almendricos (Ayala 1991) i los Cipreses (Martínez 1994) de Lorca, Puntarrón Chico de 

Murcia (Sandoval 1965)  i a Herrerías (Brandherm 2000). En molts casos, aquestes 

sepultures amb alabarda formen verdaders conjunts d’atuells excepcionals amb ceràmiques 

de la forma 6 de Siret i grans punyals o petites espases. El cas de Los Cipreses es 

vertaderament singular, doncs trobem entre l’atuell de la tomba referida elements que 

evidencien el treball de la forja i fosa del metall per part de l’ancià sepultat, junt amb els 

elements de prestigi com l’alabarda i la forma 6 (Delgado i Risch 2006). Totes aquestes 

tombes de 1a categoria desapareixen en les fases més tardanes d’aquests poblats, 

concentrant-se exclusivament en poblats d’altura o nuclis urbans.  

No només hem de conceptualitzar aquest canvi en nivells de riquesa de les tombes sinó 

també en el fet que els poblats de fons de vall deixen d’estar protegits permanentment per 

guerrers especialitzats (identificats per alabarda i punyal o espasa curta com a aixovar), que 

s’enterren en aquells poblats; el que probablement signifiqui que el gra d’aquests poblats 

agrícoles es transportava el més aviat possible cap els centres fortificats, qui sap si també 

implica un canvi en les relacions de propietat dels camps i de la collita.  

 La transformació és radical, i si no fos perquè es mantenen les formes ceràmiques i part 

del ritual funerari parlaríem d’un canvi de grup arqueològic. A diferent escala, és comparable 

                                                           
8 Aquest paràgraf, tot i està escrit com un enunciat és una proposta de lectura de les evidències 
arqueològiques. Per suposat que veu i molt de les propostes desenvolupades per l’equip de recerca al 
que pertanyo (Lull 1983; Castro et al 1993‐94, Lull et al 2010b), tot i així és una relectura pròpia en 
estat d’hipòtesis.  
9 Les tombes d’aquesta categoria han de tenir entre elements d’aixovar alguns dels següents ítems 
distintius: alabarda, espasa, diadema, ceràmica de la forma 6 o algun element d’or. 



 

 

a la transformació camp/ciutat que comportà la revolució industrial. A les fases finals de El 

Argar només els súbdits amb drets socials i probablement esclaus seguien en els 

assentaments rurals. Per altra banda, l’ostentació, les grans obres col·lectives com les 

cisternes i edificis emblemàtics com l’edifici O y H de Fuente Álamo corresponen a fases 

avançades la cronologia argàrica.  

 Aquesta explicació es essencial per comprendre el model de producció metal·lúrgica que 

proposo i que pretenc demostrar amb la recerca doctoral. Es fonamenta en la caracterització 

d’una metal·lúrgia local de tradició calcolítica-campaniforme en les primeres fases argàriques 

que evoluciona, com fidel reflex de les transformacions socio-econòmiques, cap a una 

metal·lúrgia especialitzada i centralitzada en determinats poblats, com Peñalosa. Des d’aquí 

es redistribuiria el metall en forma de lingot o modelat cap a centres de poder central com El 

Argar, Fuente Álamo o La Bastida on se li donaria la seva forma final i es reciclaria mitjançant 

la fosa o el re-afilat quan perdés les seves propietats funcionals o ideològiques (Lull et alii 

2010a).  

 Per demostrar i caracteritzar aquests canvis la recerca s’està centrant en diferents àmbits 

d’anàlisi: 

• Estudi de possibles mines prehistòriques, caracterització de mineralitzacions 

properes a jaciments i consistència d’una metal·lúrgia local amb atenció especial al 

jaciment de La Bastida de Totana. 

• Caracterització segons fase cronològica de la composició elemental e isotòpica de 

poblats nuclears i poblats de fons de vall. Recull de anàlisis publicats i inèdits i 

realització de noves anàlisis d’instruments de la Bastida, Gatas o fruit de 

col·laboracions amb d’altres projectes d’excavació.   

• Estudi de la caracterització de la composició elemental e isotòpica de Peñalosa i de 

les mines del Valle del Rumblar (Moreno y Contreras 2010; Montero y Burillo 2010).  

• Estudi de la distribució de l’aixovar i útils metàl·lics durant tot el període argàric fent 

especial èmfasis en la seva distribució diacrònica gràcies a les excavacions recents 

i a noves datacions radiocarbòniques.  



 

 

 Creiem possible a partir de l’anàlisi de traces poder distingir la circulació de certs tipus de 

metall, especialment els artefactes procedents de minerals de coure/plom de Peñalosa 

(Montero y Burillo 2010) i també la distribució dels primers bronzes estannífers argàrics que 

impliquen l’aprofitament de nous tipus de minerals de coure, i un procés tecnològic diferent. 

Els estudis isotòpics comencen a donar els seus fruits amb la adscripció de minerals de les 

mines de la Vall del Rumblar a metalls de Peñalosa i zones pròximes (Montero y Burillo 

2010), així com a artefactes d’altres jaciments argàrics com Gatas (Stos-Gale et al 1999). La 

revisió de les anàlisisanàlisis de composició isotòpica realitzats durant la dècada dels anys 

90 i la realització de noves   dins el projecte de La Bastida, amb la caracterització de les 

possibles zones mineres de La Tercia i Sierra Espuña, podem donar arguments cap a 

aquesta transformació en la producció metal·lúrgica que defensem.  

  Dins la meva recerca té gran importància l’estudi i l’observació dels jaciments argàrics que 

compten amb elements campaniformes o pre-argàrics, la Ciñuela i Parazuelos a Mazarrón, o 

Carboneros i Las Anchuras a Totana, entre altres, poden resultar les claus per la 

caracterització de la primera metal·lúrgia argàrica. Per tal de corroborar aquesta hipòtesis 

s’han realitzat anàlisis de composició elemental sobre minerals, escòries i inclusions de 

coure, vasos forns, adherències en gresols d’alguns d’aquests jaciments gràcies a un 

programa d’anàlisis amb el C2RMF dins el projecte CHARISMA. Els resultats, que ara mateix 

estan essent processats mostren una correlació important entre elements argàrics de La 

Bastida i artefactes de La Ciñuela, no així les inclusions de coure de les escòries de 

Carboneros i la Ciñuela que presenten elements absents en els metalls argàrics analitzats. 

Aquestes impressions superficials podrien variar amb l’aprofundiment de l’estudi i la 

realització de nous anàlisis com difracció de Raig-X i Isòtops de Plom sobre aquests 

materials. 

 Per concloure aquesta presentació de la recerca en curs només esmentar les il·lusionants 

perspectives d’aportar elements per esbrinar aspectes fins ara desconeguts de la famosa 

metal·lúrgia argàrica. Contem amb els elements per poder desenvolupar una recerca 

innovadora i aquests  primers resultats ens impel·leixen a continuar sobre aquesta línea que 

promet donar resultats importants.  
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Background: 
 
The first use‐wear analysis on copper and silver alloy artefacts of the early Bronze Age was 
undertaken  in  the 19th  century by  the Siret brothers and  in particular by  Louis Siret. The 
elemental composition of Argaric metal is not totally unknown to us thanks to the “Proyecto 
Arqueometalurgia de  la Península  Ibérica”project (undertaken  in the 80s and 90s), and the 
analysis  carried  out  by  the  Stuttgart  laboratory  in  the  60s.  The  British  Museum  also 
performed the analysis of a few items from Fuente Alamo in the 90s, another classic Argaric 
site.  We also had the pleasure of collaborating with the Oxford laboratory in the 90s, where 
it was carried through lead isotope analysis of objects found at the Gatas Project using FRX.  
 
 
Questions:  
 
Compositional  analysis  has  shown  a  great  heterogeneity  in  the  spectrum  of  impurities 
present  in  copper.  Interpretation  of  the  former  favours  locally  based metallurgy,  which 
remains unchanged  for the more than 700 years that Argaric culture  lasted. However, this 
theory  is  difficult  to  sustain  when  we  consider  that  the  information  provided  by 



 

 

archaeological excavations point to a  lack of metal production  in the vast majority of sites 
with only a few specializing in this production.  
There  are  many  unresolved  questions  about  argaric  metallurgy  that  we  suggest  for 
advancing in argaric archaeometallurgical knowledge: 
 
Is the trace elemental composition of copper in Copper Age sites near to La Bastida the same 
as the one found in metal objects of this site? 
Do all metals of La Bastida archaeological site have the same trace elemental composition? 
Does the use of tin have consequences in the selection of the mineral deposits? 
What kinds of objects are composed by tin alloy in the last time of Argar culture? 
Is the Argaric metallurgy unchanged during seven hundred years? 
 
 
Aims: 
 
We hope that the results of these compositional analyses can open new ways to understand 
the argaric metallurgy and his  relation with  the  social practices. Great differences  can be 
observed  throughout  time  from  the distribution of material  in houses and especially  from 
the grave goods  located  inside the houses. The presence of many types of metallic objects 
such  as halberds,  swords,  axes,  knives,  silver headband,  rings,  earrings, bracelets,  spirals, 
awls, chisels, etc., make the Argaric culture the first to replace traditional stone instruments 
for those made of metal. Flint continues to be used for the manufacture of agricultural tools.  
The lead isotope and mineral provenance studies, which we are currently engaged in, should 
serve  to  give  definitive  answers  to  several  unresolved  issues.  The  local  or  centralized 
metallurgy, the evolution of composition through time with the beginnings of tin‐intentional 
alloys,  and  the  changing  of  source minerals  utilized  by Argaric metallurgists  are  some  of 
these questions.  
 
 
Obtained results: 
 
Artefacts: 
The obtained results confirm that argaric metallurgy discovered in the site of La Bastida used 
exclusively a Cu‐As metal. The non‐intentional Cu‐As alloy was obtained by the selection of 
arsenic  rich  copper  ores. Only  two  tin  alloys  are  detected  but  they  are  not  argaric,  but 
Islamic chisels from Gatas.  
In despite of As, a very pure copper was found in all metal objects, very few elements can be 
detected  as  trace  elements  and  only  Fe  is  detected  systematically.  Silver  is  the  other 
element which is present in more objects, but in most cases underneath 0, 05%. Other trace 
elements detected are Pb, Sb and Bi (7, 6 and 5 times respectively) but never the cumulated 
results exceed 0, 1%.  
Tin  and Nickel  has  only  been  detected  as  trace  impurity  in  two  objects  each  one.  Tin  is 
present in very low concentrations (0,03%) but the two objects who have Ni are the objects 
with highest impurities concentration and have a not depreciable concentration of Ag (0,3%) 
and Bi (0,14%). The two objects have a very similar composition that could be consequence 
of the utilization of the same metal. 
 
Copper inclusions in slag: 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

The  study of  copper prills 
in slag can become a very 
potential  instrument  to 
compare  with  finished 
artefacts.  The  results 
obtained  show  that  some 
compositions  absent  in 
metal artefacts, notably in 
Parazuelos slag, which has 
high  concentration  of  Bi. 
Nevertheless,  the  results 
are  consistent  with  a 
general  view  of  EBA 
copper  composition. 
Normally, more  than  one 
prill was analyzed  in each 
slag.  Different  prills  in  a 
same  slag  have  similar 
values  in  trace  elements, 
but  the  variability 
between  different  slags 
from  the  same 
archaeological site is high. 
Evidently,  the  content  of 
iron  can  be  very  high 
when  it  has  to  do  with 
dregs,  besides  the 
quantity  can  get  to  be 
very  variable.  In  this 

sense,  it  is possible  that  the window of  I scan of  the PIXE may slightly surpass  the central 
inclusion in some cases. 
 
First interpretations: 
 
The multiple possibilities to interpret the results make not easy to offer a final explanation. A 
comparative  and  detailed  work  with  analyses  from  other  sites  is  necessary  to  evaluate 
correctly our results.  
Nevertheless, some  interpretations can be made about the consistency of our results with 
most  argaric  metal  artefacts.  This  experienced  offers  a  good  opportunity  to  assemble 
different databases. First, we can situate most results in a good time spread, so we can study 
the  distribution  in  time  and  space  of  the  few  trace  elements who  dominate  impurities, 
especially Pb, Bi or Ni situations. The recent discovery of the use of Cu‐Pb ores in Peñalosa, 
dated  back  in  the  Argar  B,  can  sustain  the  origin  of  the  halberd  rivet  of  La  Bastida 
(BA40_30.2).  Pb  dominance  has  been  noted  in  other  argaric  artefacts  of  sites  near  to  La 
Bastida such as Los Cipreses, but no Cu‐Pb ores has been detected in the neighbouring rich 
copper sources. In fact, none of the analized copper inclusions presents leaden traces. 



 

 

New evidence can be posted through observing the composition of composed artifacts. The 
extreme  purity  of  copper  of  halberd  and  dagger  blades with  a  high  concentration  of  As 
contrast with  the  presence  of  impurity  patterns with  lower As  concentration  of  rivets  of 
these  blades.  A  new  way  to  study  the  specialized  production  of  some  type  of  argaric 
artefacts is now open. The extremely arsenic content in the rivet of grave 40 (12,9%), is not 
atypic  but  neither  an  excepcional  case. Other  artefacts with  this  content  of As  has  been 
detected before.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The presence of bismuth  is  very  interesting because  it  is only detected  in  ancient  argaric 
artefacts. All  items with Bi  impurity analyzed are coherent with  this hypothesis, especially 
the halberd and dagger rivets of grave 40 of La Bastida.  



 

 

On the other hand, we have the two Islamic bronzes of Gatas. These new results complete 
three previous analyses performed by Oxford team through ED‐XRF. The two series are not 
very differents, we can find a good parallel with a ring who has similar Pb, As and Sn values 
(Other values are under quantification by Oxford equipment). Both objects, in spite of their 
purity, stand out from Argaric  items for their  low concentration  in arsenic, probably due to 
different type of ore. 
 
 
Perspectives: 
 
An extensive comparative  study  is  required  to demonstrate  the potential of  these  results, 
although  it  was  obtained  a  substantial  database  to  determine  the  composition  of  the 
artefacts  of  La Bastida, Gatas  and  La Ceñuela.  Furthermore,  the  study  of  copper  slags of 
copper  age  sites  near  la  Bastida,  can  show  the  exploitation  by  argaric  people  of  same 
sources of copper than precedent times. From these results, we can propose various sources 
of exploitation, probably differentiated by  type of artefact and  the absolute chronology of 
this production.  
In any case, we can define  the argaric metals analysed here, such as highly pure arsenical 
copper, with  some  small  impurities  that appear  in order of parts per  cent.   This evidence 
implies the realization of analysis with techniques of almost precision  in order of p.p.m.  in 
the  future,  to  known  if  some  results  can be obtained with  the observation of ultra‐trace 
elements. 
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