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PREFACI

Al llarg del segle XX, els estudis sobre materials arqueològics d’època ibèrica

han estat l’eina fonamental per encabir un conjunt de coneixements històrics,

gairebé absolutament basats en les fonts clàssiques, en un marc cronològic de 

constatació científica. 

En paral·lel a d’altres materials mobles arqueològics, l’estudi dels metalls ha

seguit un procés similar al d’inventari, comparació i classificació iniciat en la

investigació de les restes ceràmiques. A partir de la catalogació formal,

s’establiren vincles relatius i d’evolució tipològica entre els estris, als quals la

contextualització amb entorns on eren presents conjunts ceràmics amb datació 

absoluta els hi possibilitaren atribuir un marc cronològic.

En una següent etapa d’investigació, l’aplicació de noves tècniques analítiques

permeté el naixement de l’arqueometal·lúrgia com a ciència auxiliar d’estudi

científic dels metalls històrics i arqueològics.

Inicialment desenrotllada en metalls preciosos i en el coure i els seus aliatges,

l’arqueometal·lúrgia es centrà principalment en els anàlisis de components;

tanmateix, coincidint amb la generalització dels estudis sobre el ferro,

l’arqueosiderúrgia, s’ampliaren les tècniques a utilitzar i s’inclogueren els

exàmens  diversos que explicaven la història tecnològica de l’elaboració de

l’objecte, establint un procés deductiu al llarg de la cadena de producció de

l’estri, des de l’extracció del mineral fins els procediments d’acabat de la peça.

Amb un llarg desenvolupament a l’Europa continental i a la Gran Bretanya com 

a eina d’interpretació tecnològica, els estudis sobre utillatge de ferro

protohistòric de l’àmbit peninsular han estat realitzats de forma puntual, com a

complement auxiliar a recerques sobre conjunts materials en monografies

sobre jaciments. Acceptant com a vàlides les referències a característiques

metal·logràfiques alienes, és evident la mancança d’un corpus propi de

materials que, establint relacions  crono-tecnològiques, permeti perfilar un

horitzó de desenvolupament en una àrea cabdal del canvi socioeconòmic i

cultural durant l’Edat del Ferro al  territori.
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En la modèstia del seu abast, el present estudi pretén oferir una primera

aproximació al nivell tècnic de la siderúrgia protohistòrica del nordest

peninsular; amb aquest inicial objectiu, s’ha compilat un conjunt mostral

heterogeni tipològica i funcionalment, provinent de diversos establiments i

necròpolis de dues àrees d’evolució històrica prou diferenciada, la costa central 

catalana i el delta de l’Ebre. El comentari de les característiques estructurals i la 

relació utilitat – espai – cronologia ha de possibilitar establir unes inicials

hipòtesis amb fonamentació científica, on hi puguin relacionar-se els

condicionants que defineixen l’evolució de la societat ibèrica des del s. VII a.C. 

al s. III a.C. en el context geogràfic.

Tot i la limitació d’un conjunt mostral de 107 mostres, sobre 78 objectes

diferents, es generen moltes incògnites des del punt de vista metal·lúrgic. En el 

propòsit de superar dogmes i suposades certeses sense base prèviament

comprovada, l’estudi dels materials planteja dificultats evidents: 

- la relativa conservació d’objectes amb més de dos mil·lenis d’antiguitat,

dels quals ha desaparegut parcial o totalment el metall original; 

- la limitació de l’estudi sobre peces d’interès museístic, que no ha

possibilitat una més acurada investigació individualitzada;

- la varietat de mitjans disponibles que, tot i l’excel·lent equip utilitzat, no

comprèn algunes de les possibilitats d’exploració actualment existents;

- la problemàtica implícita de la correcta interpretació de rastres de

tècniques i procediments no estandaritzats, producte del coneixement

empíric i singular dels artesans antics dels quals, amb nivells tecnològics 

prou diferenciats, ignorem bona part de les seves tècniques.

Tanmateix, el present estudi vol encetar un camp d’investigació centrat en la

compilació de l’estudi metal·logràfic del ferro protohistòric a l’àrea del nordest

peninsular. En aquest sentit, fóra d’interès que  progressius estudis en aquesta 

àrea d’investigació permetin avançar en la comprensió del grau tecnològic

assolit pels metal·lúrgics antics, a ben segur motor de l’evolució de la societat

autòctona.


