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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La traceologia, metodologia emprada per establir la funcionalitat dels artefactes arqueològics mitjançant l’estudi de les 
traces d’ús, ha estat tradicionalment aplicada a les eines lítiques tallades (Semenov, 1981). La seva aplicació sobre 
artefactes metàl•lics prehistòrics de base coure constitueix una novetat molt recent en la disciplina arqueològica. Per 
desgràcia, els escassos investigadors que l’han emprat ho han fet de forma parcial, sense seguir un protocol 
d’experimentació sistemàtic prèviament definit i acotat. Aquest fet es deu, en gran mesura, a la limitada experiència en 
els camps de la traceologia i de l’experimentació replicativa dels investigadors implicats. 
 
Des de l’àmbit de l’arqueometal•lúrgia els avenços molt destacables que s’han produït en els darrers anys han tingut una 
orientació estrictament tecnològica obviant en molt casos la vessant funcional. La inexistència d’una línia de recerca 
funcional dins l’arqueometal•lúrgia és especialment greu, donat que treu importància a la finalitat última del propi procés 
metal•lúrgic: la producció d’útils amb una funció determinada per ésser utilitzats en la vida diària. 
 
En els darrers anys, únicament un equip de recerca tant d’àmbit nacional com internacional ha proposat l’aplicació de la 
traceologia a artefactes metàl•lics duent a terme un programa experimental replicatiu sistemàtic i estructurat, així com 
tenint en consideració la recerca arqueometal•lúrgica. Aquest equip està dirigit per la Dra. Carmen Gutiérrez del 
Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Madrid (Gutiérrez, 2002; Gutiérrez et alii, 2005; 2006; e.p.). La 
tasca que han realitzat ha aportat dades molt significatives entres les que destaquen haver demostrat la viabilitat 
d’aplicació de la traceologia als artefactes metàl•lics; exposar les especificitats de les traces d’ús sobre metall fruït de la 
diferent composició físico-química de la matèria base; o començar a establir una diferenciació entre traces d’us, traces 
tecnològiques i traces postdeposicionals.   
  
L’estada de recerca de la que aquest informe és el resultat ha suposat la formació teòrico-pràctica i treball conjunt del 
beneficiari amb l’esmentat equip de recerca al llarg de sis mesos (01/04/07 – 30/09/07). Els experiments realitzats han 
inclòs la realització mitjançant fundició i diferents combinacions de forja i recuit de nou destrals planes i nou ganivets-
punyals, de diferents composicions de base coure. L’anàlisi espectrogràfic, metal•logràfic i de microduresa de les 
rèpliques ha aportat dades molt interessants de tipus arqueometal•lúrgic. L’ús de les destrals per talar fusta ha permès 
documentar una gran quantitat de traces tecnològiques i d’ús, algunes de les quals han pogut ésser diferenciades i 
d’altres no. Finalment ha quedat demostrat el paper central que la matèria base (coure, bronze 5% Sn, bronze 13% Sn) 
té en la generació qualitativa i quantitativa de traces de tot tipus.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Traceology –use wear analysis- is the methodology applied to study function of archaeological objects (Semenov, 1981). 
Although it has been applied almost exclusively to the study of flint tools, there have been published some specific papers 
studying the function of metallic tools during the recent years. Unfortunately most of them approached to the issue with 
scarce and poorly defined experimentation protocol. The reason is the limited experience on traceology and 
experimentation of these scholars. 
 
Last years mainly advances on archaeometallurgy had been fundamentally technological direction. They give up 
functional studies and forget final purpose of metallurgical process: to produce tools or weapons with a specific function to 
be used daily. 
 
Only one research group had proposed application of traceology to metallic objects with a systematic and structured 
experimental programme, taking in consideration new advances on archaeometallurgy too. That group was leaded by Dr. 
Carmen Gutiérrez, from Departamento de Prehistoria of Universidad Autónoma of Madrid (Gutiérrez, 2002; Gutiérrez et 
alii, 2005; 2006; e.p.). Their research contributed with valuable data on use wear, as for example the viability to apply 
functional analysis on metal objects; the differences between flint and metal wears related to their specific raw material; 
and the general trends to discrimination between different types of wears (use, technological and postdepositional). 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
 
This report is the result of long-term research visit grant in Madrid (01/04/07 – 30/09/07) with the research group exposed. 
Experimentation carried out includes production by smelting of 18 copper based flat axes and knife-daggers. After the 
smelting, combinations of different post-casting treatments have been applied to shape the tools (cold forging and 
annealing). Elemental (XRF-ED), metallographic and microhardness analysis contribute significant archaeometallurgy 
data. Axes were used to cut wood of various types. They shown on their surface several use and technological wears. 
Some of them are almost indistinguishable. Finally, the experiments prove that raw material affect significantly to the 
development of use wear traces, mainly in a quantitative way and secondly in a qualitative way. It depends on the 
hardness and malleability of the raw material employed: pure copper, low tin bronze (5%) or high tin bronze (13%).  

 
 
 
 
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. 
 
 



 

Títol del projecte: Traceologia aplicada a artefactes metàl·lics prehistòrics de 

base coure i experimentació arqueometal·lúrgica. 

 

Investigador: Ignacio Soriano Llopis  

 

Convocatòria: Estades de Recerca fora de Catalunya (2006 BE-2 1005) 

 

 

Introducció 

 

La traceologia, metodologia emprada per establir la funcionalitat dels 

artefactes arqueològics mitjançant l’estudi de les traces d’ús, ha estat 

tradicionalment aplicada a les eines lítiques tallades (Semenov, 1981). La seva 

aplicació sobre artefactes metàl·lics prehistòrics de base coure constitueix una 

novetat molt recent en la disciplina arqueològica. 

Per desgràcia, els escassos investigadors que l’han emprat ho han fet de forma 

parcial, sense seguir un protocol d’experimentació sistemàtic prèviament 

definit i acotat. Com a resultat d’aquesta problemàtica, les dades obtingudes 

han estat en uns casos purament descriptives (Gordon, 1985; Kristiansen, 

1977; Thear, 2008; Vivet, 1997; York, 2002) i en d’altres difícilment 

contrastables degut al gran nombre de variables no controlades en les que 

s’inseriren els experiments realitzats (Appleby, 2003; Bridgford, 2000; Kienlin i 

Ottaway, 1998; O’Flaherty, 2002, 2007; Ottaway i Roberts, 2003). Aquest fet 

es deu, en gran mesura, a la limitada experiència en els camps de la 

traceologia i de l’experimentació replicativa dels investigadors implicats. 

Des de l’àmbit de l’arqueometal·lúrgia s’han produït en els darrers anys una 

gran quantitat d’estudis orientats a discernir qüestions tan destacades com 

l’origen de la metal·lúrgia, les propietats dels diversos aliatges metàl·lics o 

l’àrea de captació dels recursos minerals (Montero, 2005; Rovira i Delibes, 

2005). Aquestes investigacions, tot i la seva rellevància, han tingut una 

orientació estrictament tecnològica obviant en molt casos la vessant funcional, 

la qual no ha comptat amb estudis sistemàtics. La inexistència d’una línia de 

recerca funcional dins l’arqueometal·lúrgia és especialment greu, donat que 

treu importància a la finalitat última del propi procés metal·lúrgic: la 



producció d’útils amb una funció determinada per ésser utilitzats en la vida 

diària. 

En els últims cinc anys, únicament un equip de recerca tant d’àmbit nacional 

com internacional ha proposat l’aplicació de la traceologia a artefactes 

metàl·lics duent a terme un programa experimental replicatiu sistemàtic i 

estructurat, així com tenint en consideració la recerca arqueometal·lúrgica 

(Gutiérrez, 2002; Gutiérrez et alii, 2005; 2006; e.p.). A la vegada, s’han 

contrastat les dades obtingudes amb diversos estudis traceològics d’artefactes 

metàl·lics de la Meseta i Sud-est peninsulars (Gutiérrez, e.p.).  

L’estada de recerca de la que aquest informe és el resultat ha suposat la 

formació teòrico-pràctica i treball conjunt del beneficiari amb l’esmentat equip 

de recerca al llarg de sis mesos (01/04/07 – 30/09/07). Aquesta s’ha 

desenvolupat al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 

Autónoma de Madrid.  

 

 

Objectius 

 

La recerca duta a terme ha tingut dos objectius principals: 

- Desenvolupar, aprofundir i situar el límits de coneixement d’una nova 

metodologia, la traceologia metàl·lica, la finalitat de la qual és establir de 

forma científica la funcionalitat dels artefactes prehistòrics emprant l’anàlisi 

de traces d’ús i l’experimentació replicativa arqueometal·lúrgica 

- Adquirir les bases de coneixement i experiència suficients en aquesta 

prometedora metodologia per tal d’assegurar la futura creació d’una línia de 

recerca d’aquestes característiques en una institució científica catalana. 

 

Els objectius enumerats s’han desglossat en fites concretes a assolir al llarg 

del període de recerca gaudit, com són: 

- Definir el comportament de les diferents traces depenent de les 

característiques mecàniques del metall base. Actualment només es disposa de 

dades emprant artefactes experimentals de coure pur. Cal experimentar amb 

les propietats dels aliatges de bronze al 5 i 10-13% d’estany, així com amb les 

variacions en el binomi duresa–fragilitat depenent de les combinacions de 



treball post-fundició realitzat (forja en fred, forja en calent i recuit) (Rovira i 

Gómez, 2003; Rovira i Delibes, 2005) 

- Ampliar la col·lecció de traces d’ús experimentals, donat que constitueixen la 

referència fonamental per contrastar amb els artefactes prehistòrics. En 

aquest aspecte, les dades existents provenen d’accions que exerceixen una 

pressió sobre la matèria treballada (tallar, perforar i serrar) realitzades amb 

ganivets, punxons i serres. Els nous experiments s’han hagut de centrar 

fonamentalment en accions que exerceixen una percussió sobre la matèria, 

com és talar amb destral. A la vegada es va plantejar realitzar una nova sèrie 

d’experiments de pressió amb ganivets-punyals amb l’objectiu de corroborar 

els resultats existents.  

- Encetar un programa experimental que analitzés el comportament de les 

traces postdeposiconals i comprovés de quina manera afecten a les traces d’ús 

i a les traces tecnològiques. Les traces postdeposicionals poden ser molt 

variades, relacionades tant amb processos corrosius del metall (aparició de 

tenorita, cuprita...) com amb els agents físico-químics que afectaren l’objecte 

al llarg de la seva vida (cops accidentals, agents naturals, procés de 

recuperació i restauració...). El seu correcte aïllament suposa un requisit 

imprescindible per proposar la funcionalitat d’un útil.     

- Analitzar mitjançant la traceologia metàl·lica artefactes de la prehistòria 

recent catalana. Creiem imprescindible aplicar els nous avenços científics a 

millorar el coneixement de la nostra història. Per aquesta raó es demanaran 

els permisos corresponents per examinar una mostra representativa 

d’artefactes de base coure dipositats a institucions científiques catalanes. 

Aquesta mostra, a partir de l’estudi ja realitzat sobre els tipus existents, 

freqüència d’aparició i dades arqueometal·lúrgiques, es compondria 

principalment de destrals/aixes. 

- Donar a conèixer els resultats obtinguts en diferents revistes especialitzades 

i esdeveniments científics d’àmbit nacional i internacional. La difusió de la 

recerca ha d’ésser un dels objectius fonamentals de la mateixa. Els avenços 

metodològics i els estudis concrets que sorgiren d’aquesta recerca havien de 

ser donats a conèixer prioritzant els actes científics d’elevada especialització i 

alt nivell (traceologia, arqueometria, arqueometal·lúrgia), tot i que no es 

descartava participar en altres mitjans de divulgació científica sempre que fos 

possible. 



- Iniciar els tràmits corresponents per establir una línia de recerca en 

traceologia metàl·lica en una institució científica catalana, preferentment la 

mateixa a la que està vinculat el sol·licitant, que suposés un avenç important 

en l’entramat científic català. 

 

 

Metodologia 

 

La metodologia de la recerca proposada, la traceologia aplicada a artefactes 

metàl·lics, s’ha desenvolupat en quatre vessants fonamentals i 

complementàries: 

 

1. Disseny d’un programa experimental sistemàtic. 

2. Realització de l’experimentació replicativa en condicions controlades. 

3. Enregistrament i anàlisis de les traces generades. 

4. Contrastació de les traces documentades experimentalment amb les 

existents a artefactes metàl·lics prehistòrics. 

 

1. Programa experimental 

 

Aquest ha consistit en definir les variables independents i dependents a 

analitzar. Les variables independents inclouen la composició de la matèria 

base, el tipus de matèria treballada, les accions dutes a terme i els 

tractaments post-fundició aplicats. Les variables dependents constitueixen les 

diferents traces d’ús, tecnològiques o postdeposicionals documentades sobre 

la superfície de l’artefacte. 

La combinació de les principals variables independents (acció duta a terme, 

matèria treballada i matèria base) dona lloc a un programa experimental 

estructurat en un total de 18 experiments (quadre 1) 

 

 

Nº Útil Metall Tractaments 
post-fundició Acció Temps 

d’ús 
Matèria 

Treballada 
22 B Ganivet-punyal Cu FF+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
23 B Ganivet-punyal Bronze 5% Sn FF+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
24 B Ganivet-punyal Bronze 12% Sn FF+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
25 B Destral Cu FF+E Colpejar 1 hora Fusta 



26 B Destral Bronze 5% Sn FF+E Colpejar 1 hora Fusta 
27 B Destral Bronze 12% Sn FF+E Colpejar 1 hora Fusta 
28 B Ganivet-punyal Cu FF+R+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
29 B Ganivet-punyal Bronze 5% Sn FF+R+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
30 B Ganivet-punyal Bronze 12% Sn FF+R+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
31 B Destral Cu FF+R+E Colpejar 2 hores Fusta 
32 B Destral Bronze 5% Sn FF+R+E Colpejar 2 hores Fusta 
33 B Destral Bronze 12% Sn FF+R+E Colpejar 2 hores Fusta 
34 B Ganivet-punyal Cu FF+R+FFS+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
35 B Ganivet-punyal Bronze 5% Sn FF+R+FFS+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
36 B Ganivet-punyal Bronze 12% Sn FF+R+FFS+E Tallar 1 hora Carcassa animal 
37 B Destral Cu FF+R+FFS+E Colpejar 1 hora Fusta 
38 B Destral Bronze 5% Sn FF+R+FFS+E Colpejar 1 hora Fusta 
39 B Destral Bronze 12% Sn FF+R+FFS+E Colpejar 1 hora Fusta 
 

Quadre 1. Relació d’experiments a realitzar a partir de la combinació de les diferents variables 

emprades. (FF = Forja en fred; E = Esmolar; R = Recuit; FFS = Forja en fred selectiva) 

 

 

Per tal de definir la incidència dels treballs metal·lúrgics post-fundició, als 18 

artefactes del programa proposat se’ls han aplicat tres processos diferenciats: 

forja en fred (FF); forja en fred seguida d’un recuit (FF+R); i forja en fred amb 

recuit i posterior forja selectiva (FF+R+FFS). La definició d’aquests tres 

processos respon a les darreres recerques en aquest camp, les quals apunten 

cap a l’ús majoritari d’aquestes combinacions de forja i recuit al llarg de tota la 

prehistòria recent peninsular (Rovira i Gómez, 2003;). Tot i que la seva 

inclusió triplicava el nombre d’experiments a realitzar, constituia la base 

essencial per definir el comportament de les traces depenent de les 

característiques mecàniques del metall base. 

Aquest apartat s’ha realitzat en estreta col·laboració amb l’equip de recerca 

receptor i en el seu lloc de treball. 

 

 

2. Realització de l’experimentació 

 

Els experiments han inclòs l’elaboració i utilització de rèpliques morfològiques 

d’artefactes prehistòrics, diversificant les actuacions segons les variables 

independents definides prèviament. 

Aquests s’han dut a terme al centre receptor, el qual disposa d’un taller 

específic d’experimentació arqueològica. Així mateix i fruït de la investigació 

prèvia del grup de recerca receptor, s’ha disposat de l’instrumental necessari 



per fabricar les rèpliques experimentals: forn metal·lúrgic obert, forn industrial 

d’altes temperatures, gresols de grafit de diferents mides, dues matrius de 

motlle, equip mitjà d’eines de treball específiques (martells, cisells, llimes...) 

així com una enclusa d’acer. 

La primera fase d’experiments va incloure la producció dels útils metàl·lics i 

l’aplicació sobre els mateixos dels diferents tractaments post-fundició (Fig. 1 i 

2). La segona fase va suposar l’emmanegament i utilització  de les destrals 

sobre diferents tipus de fusta, amb graus de duresa variables (Fig. 3 i 4). 

Després dels resultats i la problemàtica sorgida en aquesta segona fase (veure 

resultats), es va decidir posposar la tercera fase d’ús dels ganivets-punyals.  

 

 
Fig. 1 (esquerra). Procés de fundició en forn metal·lúrgic obert. 

Fig. 2 (dreta). Procés d’abocament del metall líquid en motlles de sorra compactada. 

 

 
Fig. 3 (esquerra). Procés d’ús de destrals de coure i bronze. 

Fig. 4 (dreta). Detall de la capacitat de penetració d’una de les destrals de bronze al 12% Sn. 

 



 

3. Enregistrament i anàlisis 

 

Les rèpliques van ésser fotografiades, dibuixades i netejades dels possibles 

residus en una banyera d’ultrasons dins una solució d’alcohol 96º i acetona. 

També es van fer motlles de totes elles en silicona líquida d’alta resolució 

(tipus Exaflex) per tal de disposar d’un mostrari de traces d’ús en un suport 

estable i fàcil de manejar. Posteriorment se’ls van aplicar els següents anàlisis: 

- Observació microscòpica pel registre i determinació de les traces d’ús i 

tecnològiques. S’emprà una lupa binocular (Leica Wild M3C) amb font externa 

de llum freda i un microscopi metalogràfic (Leica Leitz DMRX), ambdós amb 

accessori per presa de fotografies. Es va dur a terme la observació puntual de 

peces seleccionades amb microscopi electrònic (Philips XL30 amb analitzador 

EDAX DX4i). 

- Anàlisis composicional d’elements químics mitjançant espectrometria de  

fluorescència de raigs X (ED-XRF), per tal de comprovar les possibles pèrdues 

d’elements durant la fundició. Va ser realitzat pel Dr. Ignacio Montero 

(Instituto de Historia, CSIC) mitjançant un espectròmetre METOREX X-MET 

920MP. 

- Anàlisis metalogràfic microestructural i test de microduresa de Vickers, per 

tal de determinar la incidència que els diferents aliatges i processos de treball 

post-fundició havien tingut en les propietats mecàniques i en l’aparició i 

característiques de les traces. El realitzà el Dr. Salvador Rovira (Museo 

Arqueológico Nacional) amb un microscopi metalogràfic Reichter MeF3A i un 

microduròmetre Remet XH-1000. 

 

 

4. Contrastació 

 

Les traces documentades van ésser contrastades amb les existents a 

artefactes metàl·lics prehistòrics procedents de diferents institucions 

científiques. Aquestes provenien de la col·lecció de referència del grup de 

recerca receptor i, en concret, de jaciments Calcolítics i de l’Edat del Bronze 

del Sud-est peninsular.  



Els resultats obtinguts van desaconsellar la proposta inicial d’examinar 

artefactes dipositats a diferents museus de la geografia catalana, donat que les 

conclusions que se’n podrien treure serien purament preliminars i no 

concloents.  

 

 

Resultats 

 

Els resultats obtinguts s’adeqüen als dos objectius principals plantejats i a 

part de les fites concretes marcades en aquest projecte.  

La realització complerta de la fundició i aplicació de diferents combinacions de 

tractaments post-fundició sobre les rèpliques metàl·liques (18 peces) ha 

aportat importants coneixements tecnològics. En relació a la fundició, els 

anàlisis espectrogràfics han constatat una pèrdua constant d’estany en la 

realització de bronzes, situada entre un 8-10%. Aquesta es deu a l’adició 

d’estany en pols al final del procés de fundició, a alta temperatura (950-

1050ºC). Degut a la seva major superfície de contacte en relació al coure líquid 

així com menor punt de fusió (232ºC), la volatilització d’una part és inevitable. 

Aquest fet té consideracions històriques molt rellevants. Comporta, en temps 

prehistòrics, bé la necessària adició extra d’estany per contrarestar les 

pèrdues bé la inclusió juntament amb el coure al principi de la fundició, 

procés que caldria replicar per comprovar si no presenta igualment certes 

pèrdues. L’aplicació dels tractaments post-fundició ha constatat la dificultat 

de forjar en fred el metall, donat que moltes de les rèpliques patien fissures o 

ruptures. Els tests de microduresa han mostrat el fort increment de duresa-

fragilitat que tenien les peces depenent de la seva composició en estany (79-

189 H.V.).  

 

En l’àmbit de les traces generades, el procés de fabricació i treball sobre les 

peces ha generat una gran quantitat de traces tecnològiques que s’han inclòs 

en la col·lecció de referència. Aquestes han estat fonamentalment estries 

d’uniformització per eliminar les rebaves i altres irregularitats, així com traces 

similars fruït de l’esmolat final. També s’han documentat esmussaments per 

efecte de la forja (martell i enclusa). La utilització de la meitat de les rèpliques, 

en concret les de morfologia de destral (9 peces) sobre diferents tipus de fusta 



ha generat una quantitat remarcable de traces d’ús (osques, vorells, estries) 

(Fig. 5 i 6). Con a resultats més rellevants cal esmentar els següents: 

- Només en alguns casos ha estat possible diferenciar les estries d’ús de 

les tecnològiques, generades per l’esmolat i la uniformització de la 

superfície. A la vegada, ha estat impossible de moment distingir entre 

aquest dos tipus d’estries tecnològiques. 

- Algunes traces tecnològiques, com les osques, pateixen modificacions 

importants per efecte de l’ús, fins al punt que poden arribar a 

desaparèixer. Aquest aspecte crida a la cautela, donat que el material 

arqueològic pot presentar una gran quantitat de traces d’origen divers: 

algunes desaparegudes total o parcialment, d’altres modificades.   

- Totes les traces es veuen afectades depenent del metall base, és a dir, 

de la seva maleabilitat, ductilitat i duresa, tant a nivell quantitatiu com 

qualitatiu. Es tracta, doncs, d’una variable que té un paper central en 

l’aparició de les traces. Aquesta però es solapa amb altres variables com 

el temps d’ús o la duresa de la matèria treballada, i requereix per tant 

de més experimentació.  

- Finalment i de forma força sorprenent, els tractaments post-fundició no 

semblen tenir un efecte rellevant en les traces aparegudes. Creiem 

necessari realitzar en el futur nous experiments que contrastin aquest 

resultat, donat que ha quedat demostrat que es tracta de processos que 

incrementen la duresa-fragilitat del metall i que, per tant, haurien de 

tenir un efecte visible.   

 
Fig. 5 (esquerra). Traces d’ús: osques verticals i estries obliqües. Destral de coure, 25x.  

Fig. 6 (dreta). Traces d’ús: vorells i desplaçament del metall. Destral de bronze 5% Sn, 25x. 



 

Després dels resultats obtinguts amb la utilització de les destrals no varem 

creure oportú continuar amb l’experimentació dels punyals-ganivets ni 

començar a observar els efectes d’altres variables com poden ser les traces 

postdeposicionals. En aquest sentit, varem considerar molt més necessari 

replantejar els experiments realitzats i encarar la nova problemàtica que s’ha 

obert per resoldre els efectes exactes tant de la matèria base com dels 

tractaments post-fundició. Fins que no s’aïllin clarament aquestes dues 

variables no tindrà validesa l’anàlisi de peces arqueològiques o la realització 

d’experiments replicatius sobre altres matèries treballades o amb altres 

morfologies d’útils. 

Com a darrera de les fites apuntades, els resultats obtinguts s’han donat a 

conèixer conseqüentment en dos actes científics d’alt nivell dins la disciplina 

arqueològica, en forma de ponències defensades públicament. El primer acte 

ha estat el 2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe 2007 (17-

21 de juny 2007) celebrat a Grado i Aquileia (Itàlia) i organitzat per la 

Associazione Italiana di Metallurgia (AIM). El segon, de tipus nacional, ha estat 

el VII Congreso Ibérico de Arqueometría (8-10 d’octubre 2007) celebrat a Madrid 

i organitzat pel Instituto de Historia del CSIC i el Museo Arqueológico 

Nacional. Ambdues ponències es troben actualment en premsa (vegi’s 

Gutiérrez i Soriano, e.p.; Soriano i Gutiérrez, e.p.) 

 

Resumint, els resultats obtinguts concorden amb els dos objectius principals 

plantejats. La traceologia metàl·lica, com a nova metodologia encara en procés 

de consolidació, s’ha vist desenvolupada i enriquida amb una nova sèrie 

d’experiments i de dades conseqüentment donades a conèixer a la comunitat 

científica. Aquestes han aportat resultats diversos i noves problemàtiques que 

marquen les futures línees per on ha d’anar la recerca del futur. Així mateix, 

el beneficiari de la beca ha adquirit el coneixement i experiència suficients per 

continuar treballant en aquesta prometedora metodologia, part de la qual està 

inclosa a la tesis doctoral actualment en curs de realització.   

 

 

 



 

Bibliografia 

 

APPLEBY, G. A. (2003) Warfare or use-wear: Conflicts in interpretation. An 

analysis of damage pattern in Bronze Age spears held in the Cambridge 

University Museum of Archaeology & Anthropology. Magdalene College 

dissertation, UK [inèdit] 

BRIDGFORD, S. (2000) Weapons, warfare and society in Britain 1250-750. 

Unpublished Phd Dissertation, Sheffield University [inèdit] 

GORDON, R. B. (1985) “Laboratory Evidence of the Use of Metal Tools at 

Machu Picchu (Peru) and Environs”, Journal of Archaeological Science, 12: 

311-327 

GUTIÉRREZ, C. (1996) Traceología. Pautas de análisis experimental. Foro, 

Temas de Arqueología, 4, Madrid 

GUTIÉRREZ, C. (2002) “Traceología aplicada al material metálico: límites y 

posibilidades”, I. Clemente, R. Risch i J. F. Gibaja (eds) Análisis Funcional. Su 

aplicación al estudio de las sociedades prehistóricas: 261-271. BAR 

International Series 1073 

GUTIÉRREZ, C. (e.p.) "Aproximación al estudio traceológico de un conjunto de 

piezas metálicas del Bronce final de Guadalajara", El Bronce final en la Meseta. 

II Encuentros de Arqueología en Molina de Aragón 

GUTIÉRREZ, C. i SORIANO, I (e.p.) “La funcionalidad sobre material metálico. 

Bases y aplicaciones de estudio”, VII Congreso Ibérico de Arqueometría, 2007, 

Madrid 

GUTIÉRREZ, C. et alii (2005) “Arqueometalurgia y funcionalidad: una nueva 

aproximación al estudio de los metales en la Prehistoria”, O. Puche i M. 

Ayarzagüena (eds) Minería y Metalurgia históricas en el Sudoeste Europeo: 107-

113. Actas del IIIer Simposio sobre Minería y Metalurgia Históricas en el 

Suroeste Europeo, SEDPGM 

GUTIÉRREZ, C. et alii (2006) "Microwear analysis and metal tools. The study 

of use wear traces and the contribution to the understanding of protohistoric 

societies", “Prehistoric Technology” 40 Years Later: Functional Studies And The 

Russian Legacy, Verona.  



GUTIÉRREZ, C. et alii (e.p.) "Arqueometalurgia experimental y funcionalidad. 

Las huellas de uso", V Congreso de Arqueología Peninsular, Faro (Portugal), 

2004 

KIENLIN, T. L. i OTTAWAY, B. S (1998) “A flanged axes of the North-Alpine 

Region: an assesment of the possibilities of use-wear analysis on metal 

artefacts”, C. Modant, M. Pernot i V. Rychner (eds) L’atelier du bronzier en 

Europe du XXº au VIII siècle avant notre ère,  tome II: 271-286. Paris, CTHS. 

KRISTIANSEN, K. (1977) “The Circulation of Ornaments and Weapons in 

Bronze Age Denmark”, Archaeologia Baltica, 2: 77-91 

MONTERO, I. (2005) “Métallurgie ancienne dans la Péninsule Ibérique”, P. 

Ambert i J. Vaquer (eds) La première métallurgie en France et dans les pays 

limitrophes. Actes du colloque international, 2002, Carcassone: 187-194 

O’FLAHERTY, R. (2002) A consideration of the Early Bronze Age Halberd in 

Ireland - Function and context. Unpublished Phd Dissertation [inèdit] 

O’FLAHERTY, R. (2007) “A weapon of choice – experiments with a replica of 

irish early bronze age halberd”, Antiquity, 81: 423-434 

OTTAWAY, B. i ROBERTS, B. (2003) “The use and significance of socketed 

axes during Late Bronze Age”, European Journal of Archaeology, 6.2: 119-140 

OTTAWAY, B. i WANG, Q. (2004) Casting Experiments and Microstructure of 

Archaeologically Relevant Bronzes. BAR International Series 1331 

ROVIRA, S. i DELIBES, G. (2005) “Tecnología Metalúrgica Campaniforme en la 

Península Ibérica: coladas, moldeado y tratamientos postfundición”, M. A. 

Rojo-Guerra, R. Garrido-Pena i I. García-Martínez (coords) El Campaniforme en 

la Península Ibérica y su contexto europeo: 495-512. Universidad de Valladolid. 

ROVIRA, S.; MONTERO, I. i CONSUEGRA, S. (1997) Las Primeras Etapas 

Metalúrgicas en la Península Ibérica. I. Análisis de Materiales. Instituto 

Universitario Ortega y Gasset i MEC, Madrid 

ROVIRA, S. i GÓMEZ, P. (2003) Las Primeras Etapas Metalúrgicas en la 

Península Ibérica. III. Estudios metalográficos. Madrid 

SEMENOV, S. (1981) Tecnología prehistórica. Akal, Barcelona.  

SORIANO, I. i GUTIÉRREZ, C. (e.p.) “Use - wear analysis on metal: the raw 

material and metallurgical work process influence”, 2nd International 



Conference Archaeometallurgy in Europe 2007. 17-21 June 2007, Aquileia 

(Italy). Associazione Italiana di Metallurgia 

THEAR, T. E. P. (2008) A study of use-wear analysis: Bronze Age axes from the 

modern county of Wiltshire, England. University of Winchister Dissertation to 

the Degree of Bachelor of Arts (Hons) Archaeology UK [inèdit].    

VIVET, J-B. (1997) “Un exemple d’analyse tracéologique sur bronzes : les 

haches du dépot de Tréboul (29) - Éléments d’interprétation", M-Ch. Frére-

Sautot (dira.) Paléometallurgie des cuivres: 173-178. Monographies 

Instrumentum, 5 

YORK, J. (2002) “The Life Cycle of Bronze Age Metalwork from the Thames”, 

Oxford Journal of Archaeology, 21.1: 77-92 

 


	Dades treball.doc
	-Traceologia.pdf

