
ceràmics inclosos en l'estudi. En tot cas ens sembla interessant assenyalar que és en aquesta gran classe on s'in-

clouen la majoria de les mostres amb decoració de tipus campaniforme, independentment de que ho siguin en un

estil "internacional" o en un estil "regional".

10.3.- La matèria primera i l'aptitud per a l'ús dels contenidors

La relació que existeix entre les propietats constitutives de qualsevol producte i el seu grau d'aptitud per a ser

utilitzat en ús determinat constitueixen un fidel reflex del grau de desenvolupament de les forces productives de la

comunitat que l'ha produït. Intentar establir hipòtesis a l'entorn d'aquesta qüestió suposa aprofundir en aspectes

fonamentals de les característiques socioeconòmiques de les comunitats del passat a partir d'una part ben específi-
ca del registre, com són els productes ceràmics. En aquest sentit, hem plantejat que la producció de ceràmiques po-

dria ser: a) no especialitzada; b) especialitzada; c) altament especialitzada. Cada una d'aquestes possibilitats com-

porta un grau diferent de desenvolupament de les forces productives. Determinar el grau d'especialització de la
producció ha estat un dels objectius fonamentals del nostre treball, en el qual hem plantejat una metodologia espe-

cífica destinada a aprofundir en aquesta direcció, tot partint d'una hipòtesi de treball concreta.

En el context de la hipòtesi general que hem establert sobre les comunitats que varen viure del 3100 al 1500
cal ANE al norest de la Península Ibèrica hem plantejat (veure supra apartat 5.1.) que la producció de manufactu-

res ceràmiques seria el resultat de la realització de processos de treball no especialitzats. Els contenidors ceràmics
s'elaborarien de forma similar pal que fa al tractament de la matèria primera i independentment dels requeriments

que els poden fer més o menys aptes per a realitzar usos diferents sota condicions ben diferents.

La relació entre les característiques de diferents aspectes del tractament de la matèria primera (tipus de terra,

gruix, tractament de les superfícies, porositat, quantitat i tamany del desgreixant a nivell macroscopic) d'un conte-
nidor i la seva major o menor aptitud per a ser utilitzat en un determinat ús havien estat havia estat plantejada i dis-

cutida a priori, de tal manera que les hipòtesis sobre aquesta possibilitat ja havien estat exposades.

Globalment, l'estudi que hem realitzat ens ha permès plantejar una major aptitud per a un o d'altre ús per a
258 de les 264 mostres analitzades. Aquestes 258 mostres es reparteixen, per categories bàsiques, de la següent

manera (fig. 241): 150 mostres (58%) corresponen a productes ceràmics aptes per a ser emprats com a contenidors

per cuinar o com a vaixella de servir; b) 102 mostres ( 40%) corresponen a productes ceràmics aptes per a ser em-
prats com a contenidors per a transportar i/o emmagatzemar diferents tipus de productes; c) 6 mostres (2%) corres-

ponen a contenidors ceràmics usats com a vasos-forn en processos de treball metal·lúrgics.

L'estudi ens permet aprofundir en determinats aspectes del grau de correlació entre matèria primera i conteni-

dors ceràmics, més enllà de l'assignació dels mateixos a alguna de les categories bàsiques que hem definit.

Així, en el cas dels contenidors amb aptitud per a usos relacionats amb tasques

de cuinar i/o vaixella per servir les dades globals aconseguides ens permeten
fer algunes constatacions (fig. 242; taula 53). Les dades apunten, pel conjunt de

mostres que nosaltres hem estudiat, que hi ha un lleuger predomini dels conte-

nidors amb aptitud per a ser usats com a vaixella de servei. Dels 150 conteni-
dors ceràmics aptes per a ser emprats com a contenidors per cuinar i/o com a

vaixella de servir hem determinat que 66 (44%) ho són exclusivament com a

vaixella de servei. D'aquests 66 contenidors, 57 (38% del total) ho serien de
forma genèrica i 9 (6% sobre el total) ho serien específicament per a ser usats
en el consum de líquids.

El nostre estudi ens ha permès proposar que 52 contenidors (35%) tenen unes

CUINAR/SERVIR
Cuinar
Bullir

Cuinar/Serviï
Servir

Consum líquids
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Taula 53: Contenidors amb aptitud
per a usos relacionats amb tasques
de cuina i vaixella de servir
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Figura 241 : Distribució en % dels contenidors ceràmics aptes per a ser
emprats en tasques d'emmagatzematge i/o transport.
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Figura 242: Distribució en % dels contenidors amb aptitud per a usos re-
lacionats amb tasques de cuinar i vaixella per servir.
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Figura 243: Distribució en % dels contenidors amb aptitud per a usos rela-
cionats amb tasques d'emmagatzematge i/o transport.

característiques específiques que els fan aptes

per a ser emprats en tasques de cuina i particu-

larment en processos de transformació d'ali-

ments mitjançant la utilització del foc. D'a-
quests 52 contenidors, 12 (8%) tenen unes

condicions particulars (sobretot una porositat

relativa baixa) que ens indiquen que es tracta

de productes especialment aptes per ala realit-
zació de bullits.

En 32 casos (21%), les característiques
que presenta la matèria primera són prou

específiques com per a poder incloure'ls

en aquest grup però no són, en canvi, sufi-
cientment específiques com per a poder

definir si són més aptes per a ser usats en

tasques de cuina o com a vaixella per ser-
vir. És per això que les hem agrupat sota

una única categoria.

L'existència d'aquesta categoria reflecteix la
dificultat que hi ha per distingir, en molts ca-

sos i a partir de les característiques que pre-

senta la matèria primera, entre la major o me-
nor aptitud per a desenvolupar una o altra

tasca. De fet, en l'assignació que hem fet de

les mostres en un o altre categoria d'usos hi
ha jugat finalment un paper important la

presència d'una variable no vinculada direc-

tament a les característiques de la matèria i al

seu tractament com és la presència o no de
decoració. Quan hi ha decoració hem inter-

pretat que pot tractar-se de contenidors més
aptes per a ser emprats en tasques de vaixella

de servir mentre que l'absència de decoració

es pot relacionar amb contenidors aptes per a
ser emprats fonamentalment en la cocció d'a-

liments.
La segona gran categoria que hem definit

està formada pels contenidors que presenten
unes característiques que els fan aptes per a

ser usats en tasques de transport i/o emma-
gatzematge de diferents tipus de productes
(fig. 243; taula 54).

De les 102 mostres incloses en aquesta ca-
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Taula 54: Contenidors amb aptitud per a usos relacionats
amb tasques d'emmagatzematge i transport.

tegoria, 57 (56%) corresponen a contenidors que pre-
senten característiques que els fan aptes per a ser

usats en l'emmagatzematge de productes sòlids. D'a-

questes 57 mostres, 27 (26%) ho són de contenidors

aptes per a ser emprats en l'emmagatzematge per pe-

ríodes de temps curts i 15 (15%) per a ser emprats en

l'emmagatzematge per períodes de temps llargs.
De la resta de mostres que hem agrupat en aquesta

categoria, 39 (38%) corresponen a contenidors aptes per
a ser usats en l'emmagatzematge i/o transport de líquids.

Cal remarcar que en 26 d'aquestes mostres (25%) no s'ha

pogut diferenciar amb claredat la seva major o menor ap-

titud pel transport o per a l'emmagatzematge, per la qual cosa s'han reunit en un mateix grup. En 3 casos les dades

apunten que es tracta de productes ceràmics aptes per a l'emmagatzematge de líquids per un període de temps curt.

La tercera gran categoria està formada pels vasos-forn. De fet aquesta categoria està definida per l'evidència
arqueològica directe. Tot i que el seu darrer ús correspon a la seva utilització en un procés de treball específic com
és el metal.llirgic, en l'estat actual dels nostres coneixements no podem precisar si es tracta o no de produccions

específicament elaborades per a ser utilitzades en aquest procés de treball o es tracta de produccions realitzades

per a desenvolupar d'altres usos i que, finalment, són aprofitades per a l'obtenció de metall en un procés de treball
que comporta la seva amortització. Les dades obtingudes no permeten decantar-nos clarament per una o d'altra

possibilitat. Les quatre mostres de vasos-forn analitzades pel jaciment de la Bauma del Serrat del Pont presenten

un conjunt de característiques (singularment la porositat i la quantitat i tamany del desgreixant) que permeten
plantejar la possibilitat de que, efectivament, es tracta de produccions específiques. De fet, l'estudi estadístic rea-

litzat agrupa aquestes mostres clarament (grup X), diferenciant-les de la resta de productes ceràmics d'aquest jaci-

ment. En el cas de la Cova del Frare l'estudi estadístic ha agrupat les dues mostres de vasos-forn en un grup (grup
VI) on hi ha contenidors que presenten aptitud per a diferents usos. De fet, l'element que significaria aques-

tes dues mostres de la resta de mostres del grup VI és la seva alta porositat, essent per la resta d'elements

produccions similars a les altres mostres incloses en el mateix grup. I l'alta porositat constitueix, en aquest
cas, un element no definitori per ell mateix doncs tant pot ser un element buscat durant el procés de manu-
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Taula 55: Distribució dels contenidors ceràmics segons la seva aptitud per l'ús en els jaciments definits com llocs d'habitació.
Abreviatures: BSP: Bauma del Serrat del Pont; CFR: Cova del Frare; ELV: Els Vilars; BFN: Balma de la Font Nova.
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facturació del vas com la conseqüència de
les particulars condicions de treballs a
que són sotmesos aquesta mena de conte-
nidors en el decurs del seu darrer ús. De
moment, plantegem com hipòtesis de tre-
ball a contrastar en el futur mitjançant
l'anàlisi d'un grup major de mostres i
amb la realització de programes d'experi-
mentació adequats, que es tracta de pro-
duccions no especialitzades en funció del
seu darrer ús. Hem d'assenyalar, en
aquest sentit, que les mostres de vasos-
forn de la Bauma del Serrat del Pont pre-
senten unes característiques generals pel
que fa a la matèria primera i al seu tracta-
ment que apunten que pot tractar-se de
contenidors aptes per a l'emmagatzemat-
ge de curta durada de líquids.

És interessant analitzar quina és la rela-
ció entre l'aptitud per a determinats usos i els
tipus de jaciment en els que han estat trobats
el productes ceràmics analitzats. En el nostre
estudi hem inclòs quatre jaciments que co-
rresponen a llocs d'habitació, set jaciments
que corresponen a llocs d'ús exclusivament
funerari i un jaciment que correspon a una cova d'emmagatzematge.

En els jaciments que corresponen a llocs d'habitació (fig. 244; taula 55) podem apreciar que en el conjunt de
mostres que hem analitzat hi ha una presència molt equilibrada de les dues categories definides, amb un 54% de
contenidors aptes per a cuinar/vaixella servir i un 46% de contenidors aptes per a l'emmagatzematge/transport de

diversos tipus de productes.
Una observació més acurada de les dades ens permet apreciar alguns aspectes prou interessants (taula 52).

Així, veiem que l'estudi ha permès determinar en la pràctica totalitat dels contenidors estudiats pels llocs d'ha-
bitació, la major o menor aptitud per a ser emprats en les tasques de cuinar amb foc o com a vaixella de servir.
També apreciem que s'han identificat, en aquests jaciments amb contenidors aptes per cuinar amb foc (amb
l'excepció de Cova del Frare), contenidors aptes per a realitzar bullits. S'ha pogut reconèixer, per tant, la
presència de contenidors aptes per a desenvolupar les tasques quotidianes que assegurin la supervivència del
grup i l'existència per aquest període cronològic de la possibilitat de realitzar un tractament específic dels ali-
ments com és el seu bullit.

Cal fer un esment particular al fet de que en el cas de la Bauma del Serrat del Pont l'estudi ha permès la identi-
ficació d'un baix nombre de contenidors per cuinar i bullir en relació al nombre de mostres analitzades per aquest
jaciment. L'explicació en aquest fet s'ha de buscar en el mostreig, on poden estar sobrerepresentades les produc-
cions ceràmiques que han servit per d'altres usos.

Pel que fa als contenidors aptes per a l'emmagatzematge o el transport identificats en els jaciments d'habita-

Figura 244: Comparació de la presència de contenidors ceràmics amb
aptitud per aun determinat ús en funció del tipus de jaciment.
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Taula 56: Distribució dels contenidors ceràmics segons la seva aptitud per l'ús en els jaciments definits d'ús exclussi-
vament funerari. Abreviatures: SDQ: Serrat dels Quadrats; TMO: Torre dels Moros; AIV: Aigües Vives; LML: Les Maio-
les; MPL: Mas Pla; CCV: Cova del Calvari; CVT: Cova Cervereta

ció estudiats, el fet més rellevant és la presència/absència de contenidors per a l'emmagatzematge de llarga durada

de sòlids. Les dades assenyalen la seva presència a Cova del Frare i a la Balma de la Font Nova i, en canvi, la seva

absència a la Bauma del Serrat del Pont i Els Vilars. Aquestes observacions poden ser prou rellevants a l'hora de

fer inferències sobre les característiques dels grups que van utilitzar aquests indrets com a lloc d'habitació i el pa-

per d'aquests llocs en l'esquema de les activitats productives desenvolupades per aquests grups. Per a que les da-

des aportades des d'una aproximació com la que nosaltres proposem tinguessin major marge de certesa caldria

ampliar el mostreig i, sobretot, realitzar aquest a partir de la determinació de les formes del conjunt o d'una part

molt representativa dels productes ceràmics recuperats en aquests jaciments.

Pels set jaciments estudiats que corresponen a llocs exclusivament funeraris (fig. 244; taula 56) veiem que, a

diferència del que succeïa amb els llocs d'habitació, hi ha una gran diferència entre la representació de contenidors

aptes per a ser usats en tasques de cuinar/vaixella de servei, que són el 75% del total de mostres incloses en aquest

grup, respecte la representació dels contenidors aptes per a ser usats en tasques d'emmagatzematge/transport. Cal-

dria matisar, però, que per l'únic d'aquests jaciments en el que ha estat possible estudiar mostres de la totalitat dels

contenidors ceràmics localitzats (sepulcre megalític de Les Maioles) els resultats difereixen d'aquesta valoració,

havent-hi una representació molt més equilibrada de les dues categories definides, amb un lleuger predomini dels

contenidors aptes per cuinar/servir, model molt similar al que havíem definit pels llocs d'habitació.

Caldrà esperar a nous estudis que abastin la totalitat de productes ceràmics recuperats en nous jaciments fune-

raris que poguin trobar-se en el futur per a contrastar si la valoració general que hem fet respon a l'existència de

pautes socials en relació a aspectes concrets del ritual funerari o es tracta d'una visió sesgada produïda per les ca-

racterístiques del mostreig realitzat a partir de les mostres disponibles que generalment poden ser, per diferents

motius una selecció del conjunt ceràmic original.

Assumint de moment la valoració general que hem fet pels jaciments funeraris com una hipòtesi de treball và-

lida, podem aprofundir en la mateixa a partir d'una observació més precisa de les dades aconseguides.

La dada més rellevant és que en aquest tipus de jaciments el grup més de nombrós de mostres correspon al

grup en el que no ha estat possible distingir si es tracta de produccions aptes per a cuinar o per servir. En tot cas, el

segon grup en importància està format, precisament, per productes aptes per servir. Són escasses, en canvi, les

mostres que han estat identificades com aptes per a ser emprada en la cocció d'aliments.

També es pot considerar esporàdica, en general, la presència de contenidors aptes per a l'emmagatzematge i/o

transport de diferents tipus de productes.

Les dades aconseguides apunten doncs que els productes ceràmics seleccionats per a ser dipositats en els llocs

d'enterrament, i independentment del tipus d'aquests (sepulcres megalítics o coves/abrics), serien sobretot pro-
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ductes vinculats a determinades activitats quotidianes com ara servir i, en menor mesura, la transformació d'ali-
ments mitjançant la seva cocció. Cal remarcar que en cap cas hem pogut proposar que cap d'aquestes produccions
ceràmiques hagi estat feta amb la finalitat exclusiva de ser utilitzada com aixovar funerari, sinó que al contrari to-
tes les produccions analitzades presenten, des de la perspectiva de la selecció de la matèria primera i del seu tracta-
ment, característiques que les fan aptes per a ser emprades en activitats quotidianes. No s'ha detectat, doncs, una
hipotètica producció destinada exclusivament a usos funeraris.

En la valoració de les produccions ceràmiques analitzades pel jaciments funeraris hem de fer un comentari
particular dels resultats obtinguts per la Cova Cervereta. La variabilitat d'usos que s'han proposat per les mostres
analitzades d'aquest indret és molt més ampla que per a la resta de jaciments funeraris estudiats. Destaca sobretot
la presència d'un nombre remarcable de contenidors aptes per cuinar, tres dels quals són aptes per a realitzar bu-
llits. De fet, és l'únic jaciment considerat exclusivament funerari on hem localitzat aquesta mena de contenidors.
També és prou remarcable el nombre de mostres analitzades que són aptes per a ser utilitzades en tasques d'emma-
gatzematge i/o transport. En definitiva, les característiques globals del conjunt analitzat ens porten a plantejar dues
possibilitats: a) el grup que va enterrar els seus morts aquí tenia uns usos socials específics en relació al ritual fune-
rari, i en particular al tipus d'aixovar ceràmic, que el diferencia dels usos constats en general pel norest de la Pe-
nínsula Ibèrica; b) l'indret no va ser objecte d'un ús exclusivament funerari, sinó que en un moment o d'altre hau-
ria estat utilitzat com a lloc d'habitació per part d'un grup que en el decurs del desenvolupament de les seves
activitats quotidianes va utilitzar contenidors ceràmics aptes per a diferents usos.

El tercer tipus de jaciment inclòs en el nostre estudi ha estat una cova d'emmagatzematge: Can Mauri. De fet,
les dolentes condicions d'habitabilitat que presenta aquesta cavitat (gran obertura de la boca, elevat grau d'humi-
tat, pèssima sortida del fum quan s'hi fa foc, la seva orientació) ha fet que en la bibliografia sobre la mateixa ja es
proposés que es tractaria d'una cavitat utilitzada per a un ús específic. El nostre estudi, doncs, no pretenia tant con-
firmar aquesta hipòtesi com intentar veure les caractéristiques específiques del que s'havia pogut emmagatzemar i
intentar correlacionar l'ús proposat per la cavitat amb l'aptitud per a l'ús de les produccions ceràmiques per tal
d'esbossar un model que permeti identificar, en el futur, usos similars en d'altres cavitats a partir de l'estudi del re-
gistre ceràmic i, particularment, de les característiques i del tractament de la seva matèria primera.

En aquest sentit, el conjunt de mostres que hem estudiat per aquest jaciment corresponen a contenidors que
presenten aptitud per a ser utilitzats en l'emmagatzematge i/o transport de diferents tipus de productes. Cap de les
mostres estudiades presenta aptitud per a l'ús com a contenidor per cuinar o com vaixella de servir.

De les 16 mostres estudiades, 10 corresponen a contenidors aptes per a l'emmagatzematge de productes sò-
lids. D'aquestes deu mostres tant sols 1 és apta per a l'emmagatzematge de llarga durada, mentre que en la resta de
casos no es pot precisar. Les altres 5 mostres analitzades són aptes pel transport i/o emmagatzematge de líquids.
Cal remarcar la presència d'aquests contenidors ceràmics aptes per a l'emmagatzematge i/o transport de líquid en
un nombre relativament important.

Les consideracions generals que hem realitzat en aquest apartat constitueixen hipòtesis de treball que
amplien la nostra visió de les característiques dels grups,que van utilitzar els diferents indrets inclosos en
el nostre estudi per a desenvolupar-hi activitats vinculades a diferents processos de producció, de sub-
sistència quotidiana i de reproducció socioideològica. Si bé en alguns casos hem pogut discutir i aprofun-
dir més en el significat de les dades, en d'altres tant sols hem pogut limitar-nos a constatar la possible
existència de diferents hipòtesis que poden plantejar vies d'interpretació diferents. En tot cas, però, cal
constatar que l'adequada contextualització dels resultats que hem obtingut necessiten tenir en compte les
característiques del registre ceràmic amb el que hem treballat. En aquest sentit voldríem remarcar dos as-
pectes específics: les característiques del mostreig, condicionat per un conjunt d'elements que s'han anat
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exposant en diferents apartats d'aquest treball, i el fet de treballar amb fragments que rarament poden po-
sar-se en relació amb formes senceres.

10.4.- Conclusions generals

El coneixement que tenim de les característiques socioeconòmiques i ideològiques de les comunitats que van

viure durant el Hier i la primera meitat del Ilon mil·lenni cal ANE al norest de la Península Ibèrica presenta en l'ac-

tualitat importants buits pel que fa a aspectes essencials de les seves formes d'organitzar i realitzar els processos

productius que asseguraven el desenvolupament de l'ampla ventall d'activitats que realitzaven quotidianament.

L'excessiu pes que ha tingut i que té l'enfoc històrico-cultural entre els/les investigadors/res que treballen sobre

aquestes comunitats ha portat a que en aquests moments ens faltin aproximacions a determinats aspectes que con-

siderem fonamentals per entendre no sols les característiques específiques d'aquelles comunitats sinó també les

semblances i difererencies socials, econòmiques i ideològiques que hi hauria amb la resta de comunitats coetànies

del subcontinent europeu i de la conca mediterrània i, per tant, a poder plantejar explicacions en relació al per què

d'aquestes similituds i diferències.

El nostre treball s'ha centrat en aprofundir en les característiques específiques d'un procés productiu concret

desenvolupat per les comunitats del norest peninsular com és el procés de producció de manufactures ceràmiques.

L'elecció d'aquest objecte d'estudi respon per un cantó a la importància quantitativa que té el registre ceràmic en re-

lació al conjunt d'evidències que coneixem d'aquestes comunitats però també pel paper qualitatiu que es dóna a les

restes ceràmiques en el desenvolupament de la recerca específica sobre aquests grups. En aquest sentit, en el nostre

treball hem abordat el registre ceràmic des d'una perspectiva específica per determinar certs aspectes del seu procés

de producció que ens permetin, més enllà, conèixer aspectes del procés productiu global d'aquelles comunitats.

El procés productiu global de qualsevol comunitat es defineix per les diferents formes d'apropiació material

de la naturalesa que es desenvolupen amb l'objectiu de satisfer les necessitat biològiques i socials. El procés pro-

ductiu global està format, per tant, pel conjunt de processos de treball que, d'acord amb les possibilitats del nivell

de desenvolupament de les forces productives de la comunitat, es realitzen per assegurar l'apropiació i adequació

dels recursos naturals necessaris per a cobrir aquell conjunt de necessitats.

L'existència d'un conjunt de necessitat biològiques i socials que cal satisfer mitjançant l'elaboració de dife-

rents tipus de productes genera una demanda dels recursos necessaris per a poder elaborar aquests productes. Per a

cada tipus de producte, cada comunitat generarà un tipus de demanda específic, de tal manera que el grau de re-

currència dels diferents tipus de demanda ens permetran no tan sols conèixer aspectes del procés productiu global

sinó arribar a definir aspectes fonamentals de la formació socioeconómica a la que pertanyen.

Els productes ceràmics són el resultat de l'aprofitament i la transformació de determinats recursos d'origen

mineral. Les comunitats que utilitzen productes ceràmics com a medis de treball en la realització de diferents pro-

cessos de treball generen una demanda específica de recursos minerals per tal de poder aconseguir els artefactes

ceràmics específics que necessiten per a poder desenvolupar de forma adequada aquells processos de treball. El

concepte de demanda de recursos minerals defineix la quantitat de materials d'origen mineral necessaris per una

determinada comunitat durant un determinat període de temps. La diversitat de recursos minerals emprats per una

comunitat defineix la seva demanda de recursos minerals. De fet, la utilització de cada recurs mineral concret res-

pon a una demanda específica. Així, hi haurà una demanda de recursos minerals per a la producció de ceràmiques

que serà el resultat del paper que tinguin aquestes produccions en les comunitats que les fabriquen i/o utilitzen. La

satisfacció d'aquesta demanda passa pel desenvolupament d'una estratègia concreta que defineixi la manera espe-

cífica per realitzar la selecció, aprovisionament i tractament de la matèria primera d'origen mineral necessària per
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elaborar els productes ceràmics. En definitiva, la satisfacció concreta de la demanda de recursos minerals per a la
producció de ceràmiques requereix d'una estratègia de gestió de les matèries primeres específica.

L'estratègia de gestió de les matèries primeres inclou des del tipus, procedència i formes de proveïment de la
matèria primera als processos utilitzats per adequar aquesta matèria primera per a un o d'altre ús determinat.

El nostre treball té com objectiu central la determinació de les estratègies de gestió de les matèries pri-
meres necessàries per a l'elaboració de productes ceràmics desenvolupades per les comunitats que van viu-
re al norest de la Península Ibèrica durant el Hier i la primera meitat del Ilon mil·lenni cal ANE. En funció
de la revisió que hem realitzat de les evidències que coneixem d'aquestes comunitats (Capítol 3) hem plan-
tejat que els seus processos de producció serien relativament simples i no-especialitzats en el marc d'un sis-
tema on tots els membres de la comunitat tindrien accés tant a la producció com a la tinença de qualsevol
dels bens produïts i/o utilitzats. És des d'aquest plantejament que hem formulat com hipòtesi de treball que
la producció de ceràmiques tindria lloc en el sí de les unitats socials més bàsiques amb l'objectiu de cobrir
just les seves pròpies necessitats. En aquest sentit, el procés de producció de manufactures ceràmiques seria
un procés d'àmbit totalment domèstic.

En aquest marc, la gestió de la matèria primera per a la manufacturado de ceràmiques seria oportunista,
aprofitant-se els dipòsits de terres presents en la zona propera al lloc d'ocupació i sense que hi hagués un pro-
cés productiu especialitzat en funció del producte a elaborar. La gestió de la matèria primera es correspondria
amb una demanda de recursos poc exigent que quedaria coberta amb l'aprofitament dels recursos locals que
serveixen per a la manufacturado del conjunt de productes ceràmics requerits per aquelles comunitats. Hem
plantejat, per tant, que la producció de manufactures ceràmiques per part de les comunitats que van viure du-
rant el Hier i la primera meitat del Ilon mil·lenni cal ANE al norest de la Península Ibèrica seria local i de
caràcter no especialitzat, trets que corresponen a societats amb sistemes productius basats en la producció
domèstica en el sí de sistemes socioeconòmics poc desiguals.

La determinació de les estratègies de gestió de les matèries primeres per a la producció de ceràmiques
per part d'aquestes comunitats es basa en l'estudi 264 fragments de productes ceràmics que provenen de
quatre jaciments utilitzats com a llocs d'habitació, de set jaciments utilitzats com a llocs funeraris i d'un ja-
ciment utilitzat com a lloc d'emmagatzematge.

En relació al tipus, procedència i formes de proveïment de la matèria primera, el nostre estudi posa de mani-
fest que un dels trets fonamentals és l'aprofitament de manera pràcticament exclusiva dels recursos locals. El 95%
de les productions ceràmiques estudiades han estat fetes amb terres que poden trobar-se perfectament dins de la
zona teòrica d'aprovisionament definida pels diferents jaciments estudiats. L'aprofitament dels recursos locals
comporta que no hi hagi un model en relació a la quantitat de dipòsits de terres explotats, sinó que en cada cas s'a-
profitin un o més dipòsits en funció de la variabilitat que presenta l'entorn.

Pel que fa a la forma de proveïment, la relativa facilitat amb que poden trobar-se dipòsits de terres factibles
d'aprofitar i la manca d'evidèndes que apuntin a l'existència de llocs d'extracció específics (pedreres o mines)
apunten a que el sistema de proveïment seria la recol·lecció superficial.

A la vista d'aquestes dades podem inferir que l'estratègia de gestió de les matèries primeres per a la producció
de ceràmiques es basaria, pel que fa al tipus, procedència i formes de proveïment, en un aprovisionament directe
per recol·lecció superficial dels recursos minerals adequats de l'entorn més o menys immediat al lloc d'assenta-
ment que tingués en cada moment la comunitat. Tal i com hem vist (Capítol 2) aquestes són característiques prò-
pies d'una producció de tipus domèstic.

Cal remarcar que aquestes característiques ho són, amb l'única excepció del fragment amb decora-
ció de tipus Treilles, per tots els estils i/o formes de decoració inclosos en el conjunt de mostres que hem
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estudiat. Es tracta, doncs, d'una conclusió particularment rellevant per les produccions campaniformes
de tipus internacional que en la bibliografia sovint es planteja que poden ser bens d'intercanvi que cir-
cularien a escala regional o macroregional.

Fins a la realització d'aquest treball hi havia poques dades sobre aquesta qüestió en aquesta zona, doncs tant
sols havia publicat un primer estudi sobre la Bauma del Serrat del Pont (CLOP/ALVAREZ, 1997). La publicació
d'aquestes dades ha portat a considerar que, en el context del norest peninsular, "vénen a trasbalsar les tesis que de-
fensen la naturalesa forània de les produccions campaniformes internacionals considerades més antigues" (PETIT,
1998). Per aquesta autora, a la vista d'aquestes dades, de fet "caldria parlar d'imitacions locals" (PETIT, 1998).

En l'estudi que presentem hem pogut ampliar el nombre de mostres de produccions ceràmiques amb
decoració campaniforme de tipus internacional. En total, hem estudiat 21 mostres d'aquest tipus que prove-
nen de jaciments situats en diferents punts de tota la zona d'estudi: Bauma del Serrat del Pont, Serrat dels
Quadrats, Aigües Vives, Mas Pla i Cova del Calvari. Els resultats obtinguts demostren que es tracta, en tots
els casos, de produccions locals. I no sols es fan amb terres locals, sinó que tot el procés de tractament de la
matèria primera és idèntic al de les altres produccions ceràmiques analitzades per aquests jaciments. La
conclusió és queja no es pot parlar d'aquest tipus de ceràmiques com produccions foranies, ni tan sols com
possibles imitacions locals, sinó de que serien productes manufacturats pels mateixos individus que haurien
realitzar la resta de produccions ceràmiques d'aquests jaciments. En aquest sentit, sembla més ajustat, amb
les dades de que disposem i tal i com ha estat apuntat a partir de les dades publicades de la Bauma del Serrat
del Pont, que "la moda de las cerámicas campaniformes se incorpora a un repertorio local y en un ambiente
de continuidad que, de todas formas, no excluye cambios no necesariament imputables a la presencia de di-
cha cerámica" (DEL RINCÓN, 1998). Qualsevol hipòtesis alternativa cal que vagi acompanyada d'estudis
que aportin proves empíriques i que no es basin únicament en les similituds morfoestilístiques.

L'estabilitat en el temps de les estratègies de la gestió pel que fa al tipus, procedència i formes de pro-
veïment de la matèria primera ens la confirmen les característiques que presenten els productes ceràmics de
diferents nivells de la Bauma del Serrat del Pont i de la Cova del Frare. En tot cas, l'estudi sembla apuntar
un possible increment en la diversificació dels recursos minerals utilitzats en l'elaboració de ceràmiques
amb el transcurs del temps.

Del conjunt de mostres estudiades hi ha un 5% que són produccions foranies. L'estudi permet, per tant, con-
trastar aquesta possibilitat però la matitza tant quantitativament com qualitativa. En el primer aspecte, el nombre
de mostres realitzades amb terres foranies en relació a l'entorn geològic del jaciment on han estat finalment loca-
litzades es francament reduït, com també ho és el nombre de jaciments als que pertanyen (Torre dels Moros, Bal-
ma de la Font Nova, Els Vilars i Mas Pla). Qualitativament s'aprecia que, amb alguna excepció, aquests fragments
no presenten cap tipus de particularitat morfoestilística sinó que es tracta de fragments que a priori, podrien consi-
derar-se com poc significatius per a la recerca a l'ús. Finalment, l'anàlisi del conjunt de característiques contem-
plades en el nostre estudi ens porten a ser prudents a l'hora d'atribuir la presència d'aquestes ceràmiques en un in-
dret determinat a l'existència de xarxes de circulació d'objectes sense haver descartat prèviament d'altres
possibilitats en relació a les característiques socioeconòmiques d'aquells grups. En tot cas, si la presència d'algun
d'aquests productes en un determinat indret és efectivament el resultat de la seva circulació a traves dels mecanis-
mes d'interacció social que sens dubte hi havia cal plantejar que, pel nivell de desenvolupament socioeconòmic
que anem apreciant, podrien ser (en termes funcionalistes) les relacions de reciprocitat i no la realització d'inter-
canvis les responsables finals d'aquesta circulació.

El segon gran àmbit relacionat amb les estratègies de gestió de la matèria primera per a la producció de cerà-
miques el constitueix el grau d'adequació del producte per a un o d'altre ús. El desenvolupament del nostre treball
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ens ha permès diferenciar, de fet, entre dos grans categories de productes ceràmics: contenidors per cuinar i/o vai-
xella de servir i contenidors per a l'emmagatzematge/transport de-diferents tipus de productes. Dins de cada una
d'aquestes categories el nostre estudi ha permès proposar la major o menor aptitud de la majoria de vasos per a un
ús més específic. Cal dir, però, que això cal matisar-ho de manera més acurada.

En relació als contenidors ceràmics amb aptitud per a ser emprats per cuinar amb foc o com a vaixella
de servir, hem constatat una certa dificultat a l'hora de poder situar un contenidor concret en una o altra ca-
tegoria a partir de les característiques de la matèria primera i el seu tractament. En efecte, el primer tret a
considerar és que no s'ha pogut establir en cap cas una certa correlació entre contenidors elaborats amb una
major aptitud per a un ús determinat i la utilització d'un tipus de terres específic de qualsevol dels utilitzats
en qualsevol dels jaciments estudiats. En segon lloc, les característiques constitutives de la matèria primera
tant a nivell macroscopic com a nivell microscopic difereixen poc per un ús o per l'altra, de tal manera que
l'assignació sovint s'ha realitzat a partir de caràcters no relacionats amb les característiques intrínseques de
la matèria primera, com per exemple l'existència i el tipus de decoració.

Hi ha hagut alguns casos, però, en que l'especificitat de determinats trets, com ara la porositat, ens ha permès
determinar la major aptitud d'alguns contenidors per a la seva utilització en tasques de cocció d'aliment específi-
ques i, de forma concreta, en la realització de bullits.

En relació a la segona categoria de contenidors, l'estudi posa de manifest per un cantó la dificultat en distingir
si es tracta de contenidors per emmagatzemar o per transportar i emmagatzemar. Sí que, en canvi, el tractament de
la matèria primera ha permès distingir en un cert nombre de casos la major o menor aptitud dels contenidors per a
ser usats amb productes sòlids o amb productes líquids.

Pels contenidors inclosos en aquesta categoria, i de la mateixa manera que succeïa, amb la categoria anterior,
no s'ha pogut establir l'existència d'una possible relació entre tipus de terres utilitzades i la major o menor aptitud
dels contenidors per a un o d'altre ús.

Les característiques del tractament de la matèria emprada en la manuf acturació de contenidors està directament
relacionada amb el grau d'especialització tècnica aplicat en relació a l'ús al que estan destinats aquests contenidors.
En la nostra hipòtesi de treball plantejàvem que les produccions ceràmiques de les comunitats que van viure durant
el Hier i la primera meitat del Ilon mil·lenni cal ANE al norest de la Península Ibèrica serien no especialitzades, és a
dir, que tots els contenidors ceràmics es farien de forma similar per a tota la possible diversitat de funcions a cobrir.
Cal recordar que el que hem proposat és que, de fet, tota la ceràmica es tracta com si fos ceràmica d'ús culinari (PI-
CON, 1995a). De fet, les dades aconseguides contrasten aquest plantejament tot i que el matisen.

Els resultats aconseguits ens indiquen que, de forma general, no hi ha una selecció de les terres en funció del
producte ceràmic a obtenir i, en canvi, en el decurs del procés de producció es dóna al contenidor determinades ca-
racterístiques que el fan més o menys apte per a un o d'altre ús. Hi ha un tractament homogeni en determinats as-
pectes fonamentals, com són la selecció de les terres, el procés de cocció o el tractament de les superfícies i, en
canvi, hi ha d'altres aspectes que s'adapten a un o d'altre ús, com el gruix o, en determinats casos, la porositat.

Així veiem que les produccions ceràmiques es realitzen de forma similar en aspectes fonamentals es
tracti o no de contenidors destinats a ser usats en contacte amb el foc mentre que, per a determinats usos, es
pot donar a la matèria primera les condicions que facin el producte més apte per a desenvolupar de forma més
eficaç un determinat ús. En cap cas, però, ens trobem amb processos de treball de la matèria primera que di-
ferenciïn de forma específica entre contenidors per anar al foc de la resta de contenidors, com s'ha proposat
que succeeix en les produccions especialitzades.

La conclusió és que les manufactures ceràmiques de les comunitats que van viure durant el Hier i la pri-
mera meitat del Ilon mil·lenni cal ANE al norest de la Península Ibèrica poden considerar-se produccions no
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especialitzades. Aquesta no especialització significa que, de forma general, els contenidors ceràmics són ela-

borats en general de forma similar, essent aptes per a ser emprats de forma eficient en processos de cocció

amb foc. Aquesta no especialització també fa referència a que no hi ha produccions específiques per a ser uti-

litzades en contextos d'ús social diferent, com per exemple llocs d'habitació, on es fan les activitats de pro-
ducció i manteniment del grup, i llocs d'ús funerari.

Cal tenir en compte que, tot i tractar-se de produccions no especialitzades, els/les artesans/anés tindrien un

domini suficient del procés de producció de ceràmiques com per, quan ho creien convenient, donar certs atributs a

la matèria que millorarien el seu possible rendiment en un determinat ús però que això no es fa de forma sistemàti-

ca doncs els processos de treball realitzats asseguren el grau d'eficiència desitjada pels productes manufacturats.
Tal i com hem plantejat, si la relació entre les propietats constitutives i el grau d'aptitud dels productes per a

ser utilitzats en determinats usos reflecteix el grau de desenvolupament de les forces productives, l'estudi arqueo-

petrològic de les produccions ceràmiques de les comunitats que van viure durant el Hier i la primera meitat del
Ilon mil.lenni cal ANE al norest de la Península Ibèrica reflexen unes comunitats estructurades a partir d'un mo-

dus de producció domèstic, basades en autoproveïment i la realització de processos de manufactura no especialit-

zats susceptibles de poder ser realitzats per qualsevol membre de la comunitat. Els productes ceràmics estarien, en

conseqüència, a l'abast de tots els individus de la comunitat no essent elements materials que generessin contra-
diccions en el sí d'aquesta. En definitiva, al norest peninsular la producció de ceràmiques es situa en un marc de

relacions socioeconòmiques caracteritzat per l'apropiació col·lectiva dels recursos naturals.
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Capítol 11

Gestió dels recursos minerals i producció de ceràmiques
a l'Europa occidental

Si, com hem plantejat en la introducció en aquest treball, l'objecte d'estudi específic s'ha d'abordar mit-

jançant la realització de programes de recerca a escala regional (o sovint a una escala encara menor), l'adequada
comprensió dels resultats obtinguts en relació a l'objecte de coneixement (en aquest cas les formacions socioe-

conòmiques que van desenvolupar-se durant el Hier i la primera meitat del Ilon mil·lenni cal ANE) demana d'ul-

trapassar necessàriament el marc espaia! de l'estudi específic per posar-lo en relació amb allò que es coneix (o que

no es coneix) en zones molt més extenses a escala supra-regional o fins i tot continental. Tant sols així es podrà re-

conèixer allò que és comú d'allò que és específic entre les diferents formacions socials i es podrà investigar sobre

les raons tant de les recurrències com de les diferències.
En aquest darrer capítol volem contextualitzar i discutir, de manera sintètica i fins allà on permetin les dades

disponibles, els resultats aconseguits sobre la gestió de la matèria primera per a l'elaboració de productes ceràmics

al norest peninsular en relació a les característiques específiques que es coneixen per d'altres zones.

Val a dir que, tot i que el nombre d'estudis sobre un o d'altre aspecte en aquest camp de recerca es poden con-

siderar relativament réduits, en l'actualitat es disposa d'un corpus mínim que permet fer algunes consideracions i

plantejar determinades discussions. Malgrat això, encara no s'ha produit l'imprescindible pas de la realització
d'estudis més o menys puntuals a la incorporació de les dades obtingudes en els treballs de síntesi que s'han realit-

zat darrerament a l'entorn d'aquest període, malgrat que es tractin de manera recurrent qüestions i/o plantejaments

explicatius que inclouen la utilització d'aspectes directament relacionats amb la gestió de la matèria primera per a

la producció de ceràmiques.

11.1.- Proveïment de les terres

Un dels aspectes que major interès ha despertat en els estudis de caracterització de produccions ceràmiques ha

estat el de la determinació de la seva possible provinença. L'atenció particular que s'ha donat en aquesta qüestió ha
vingut molt determinada per l'extensió i el predomini de plantejaments teòrics de caire (més o menys matisat) di-

fusionista. L'interès per a determinar la procedència dels productes ceràmics i, per tant, poder definir les zones

d'origen des d'on s'estendrien un conjunt més o menys ampla de trets socials, econòmics i ideològics, es veu partí -
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cularment incentivada davant de determinades produccions ceràmiques que tenen una ampla extensió en l'espai

en un període temps més aviat curt. En el període cronològic que estem tractant l'exemple més clar és el de les

anomenades produccions campaniformes.

Les ceràmiques campaniformes han estat i són objecte d'interès i de debat en relació a la seva presència en

moltes zones de l'Europa central i occidental i, fins i tot, en determinades àrees del nord d'Àfrica. L'important

grau d'homogeneïtat que aparentment tenen bona part de les produccions campaniformes i dels objectes que hi so-

len aparèixer associats ha portat a plantejar diferents explicacions sobre el per què d'aquestes similituds en una

àrea tan extensa. Així, durant gran part del segle XX les produccions campaniformes, i de forma més específica els

tipus anomenats internacionals, s'han considerat com un clar exponent d'un producte que té el seu origen en una

zona determinada i que coneix un ràpida difusió mercès al desplaçament de grups més o menys nombrosos d'indi-

vidus, que es caracteritzarien per tenir uns trets anatomies particulars (robustesa i braquicefàlia) respecte les po-

blació indígenes de gran part d'Europa (menys robustes i dolicocèfales). Per aquests grups d'individus, als que so-

vint s'ha fet "responsables" de la introducció de la metal·lúrgia allà on arribaven, s'ha proposat tant que podrien

ser grups nombrosos de població en procés de migració (DEL CASTILLO, 1928) com que podria tractar-se de

grups réduits dedicats al comerç de diferents tipus de productes (CHILDE, 1929).

Un plantejament alternatiu a l'anterior ha estat desenvolupat per un important nombre d'investigadors anglo-

saxons des de la dècada dels '70 (p.e. CLARKE, 1970; SHENNAN, 1976; OILMAN, 1976 i 1981; etc.). La hipò-

tesi esbossada per aquests investigadors planteja que els vasos campaniformes, particularment els que tenen una

decoració de tipus internacional, podrien ser objectes de prestigi utilitzats com a símbols d'estams i que, donat el

seu valor d'ús social, serien productes que hi circularien de forma més o menys intensa, a través de les xarxes de

relacions socials extraregionals i per on també hi circularien d'altres productes (sal, obsidiana,...), persones, in-

formació, etc. En aquests context els vasos campaniformes podrien tenir un valor particular com objectes de pres-

tigi a l'abast dels individus que tindrien un paper social més rellevant en les seves comunitats.

Recentment i sobretot a partir de la definició de l'anomenat "complex rhodano-rhenan" (GALLAY, 1986),

han tornat a prendre una certa actualitat la identificació entre produccions campaniformes i un grup de població

específic. En aquest plantejament, però, hi ha dues novetats sobre plantejaments anteriors: a) es proposa que el ve-

ritable "poble campaniforme" seria el que va produir les ceràmiques campaniformes amb decoració d'estil regio-

nal; b) la identificació d'aquests "veritables campaniformes" es fa no a partir de la ceràmica decorada, vistosa i

considerada fàcil d'imitar per part de les poblacions indígenes, sinó a partir de la ceràmica domèstica, poc vistosa i

que no despertaria entre les poblacions indígenes cap mena d'interès per imitar-la.

L'existència de dues propostes (que podem denominar de forma genèrica el "model anglosaxó" i el "model

francès") ben diferenciades sobre el paper que van teñirles produccions campaniformes va fer que afináis dels '80

comencés a plantejar-se la necessitat de desenvolupar estudis de caracterització de les matèries primeres ceràmi-

ques que permetessin, finalment, recolzar un o d'altre d'aquests models (p. e. GALLAY, 1988). En aquests darrers

quinze anys s'ha realitzat arreu de l'Europa occidental i central un nombre prou remarcable d'estudis de caracte-

rització de ceràmiques que provenen de jaciments "calcolítics" i singularment "campaniformes" que ens permeten

a hores d'ara poder oferir una visió de conjunt que, malgrat algunes mancances qualitatives i quantitatives, permet

determinar les pautes sobre la provinença d'aquestes produccions ceràmiques durant el Hier i bona part del Hon

mil·lenni cal ANE.

L'oest de la Península Ibèrica, i singularment la zona de la desembocadura del riu Tajo, s'ha considerat sovint

una de les àrees nuclears de les produccions campaniformes i, particularment, d'aquelles que presenten decoració

de tipus puntillat. Des d'aquesta zona nuclear el complex campaniforme podria haver estat difós a distàncies més

o menys llargues.

520 I Matef la primera I producció de ceràmiques. La gestió dels recursos minerals per a la manufacturado de ceràmiques del3100al1500calANEalNEdelaR Ibèrica



Per l'Extremadura portuguesa hi comptem amb l'estudi de caracterització de les matèries primeres ceràmi-

ques de l'assentament no fortificat de Ferreira do Alentejo (CABRAL/PRUDENCIO/GOUVEIA/MORAIS,
1988), on s'han analitzat 55 mostres de ceràmiques del nivell pre-campaniforme (14 no decorades, 1 decorada i 5

fusaioles) i del nivell campaniforme (15 no decorades, 15 amb decoració campaniforme i 5 fusaioles) així com 11
mostres de terres de la zona. Totes les mostres s'han estudiat mitjançant anàlisi d'activació neutrònica i difracció

de raigs X. Els resultats de l'estudi demostren que les ceràmiques de Ferreira do Alentejo, tant dels nivells pre

campaniformes com dels nivells campaniformes, van ser elaborades amb tres tipus de terres diferents que es tro-
ben a les rodalies de l'assentament. Es tracta, doncs, en tots els casos de manufactures locals. D'això se'n despre-

nen dues conseqüències. La ceràmica campaniforme no va ser importada, sinó que va ser produïda pels mateixos
individus que van viure en el mateix poblat i en cap cas provenen d'altres zones, com ara la desembocadura del Ta-
jo. En segon lloc, la similitud de la composició dels productes ceràmics dels diferents nivells demostra una gran

estabilitat en el temps pel que fa als recursos utilitzats en la seva fabricació. Es documenta, per tant, una gran esta-

bilitat en la demanda i Proveiment dels recursos minerals per a l'elaboració de productes ceràmics.

Pel sud de la Península Ibèrica comptem amb dades per l'important assentament d'Almizaraque (Almería)

(GALVÁN, 1995). D'aquest jaciment s'ha publicat l'estudi de 71 mostres que inclouen ceràmiques dividides en
quatre categories en funció de la seva decoració o qualitat: amb decoració a 1 'almagra, campaniforme, fina i comu-

na. A partir de la realització d'anàlisi de fluorescencia de raigs X (FRX) s'observa una certa variabilitat en la com-

posició de les matèries primeres. Aquesta variabilitat, però, es troba en els quatre grups de ceràmiques definits, de

tal manera que la ceràmica comuna, la fina i la campaniforme estan fetes amb els mateixos tipus de terres. La va-
riabilitat geoquímica no té significació cronològica, doncs no s'observa variacions de composició durant la se-

qüència del jaciment (fases I a V: neolític final-calcolític campaniforme). La llarga perduració en els tipus de terres
utilitzats i la manca de productes ceràmics fets amb terres diferents porta a l'autora a considerar que les produc-

cions ceràmiques analitzades són produccions locals. La demanda de recursos minerals per a l'elaboració de pro-

ductes ceràmics a Almizaraque sembla que és molt estable, tot i el transcurs del temps i les variacions morfo-esti-
lístiques que es documenten en la seqüència estratigràfica.

També comptem amb dades per l'assentament a l'aire lliure amb estratigrafía de Monturque (Córdoba) (BA-

RRIOS/NAVAS/LOPEZ/MONTEALEGRE, 1991). L'estratigrafia d'aquest assentament abasta una cronologia

que va del calcolític final al calcolític-bronze antic, amb un important lot de produccions campaniformes. L'estudi
realitzat sobre onze mostres de produccions ceràmiques campaniformes amb decoració puntillada i amb deocració

incisa permet als autors determinar, a partir de l'elevat grau de similitud entre la composició mineralògica de les

peces analitzades i les característiques geològiques de la zona, que es tractaria de produccions locals.
Els estudis realitzats fins el moment pel sud de la Península Ibèrica no assenyalen la presència de produccions

forànies als jacimenst estudiats. Aquesta constatació general, però, pot ser matisada. Així, en un treball de J. Wal-

ker (realitzat l'any 1973 i citat a CHAPMAN, 1991) es recullen els resultats de l'anàlisi per fluorescencia de raigs
X de materials ceramics superficials recollits a Almizaraque i a Los Millares, poblats que es troben a 75 km de

distància. Segons aquest autor, l'estudi va demostrar que un dels tipus d'argiles identificats es troba en produc-
cions ceràmiques tant d'Almizaraque com de Los Millares, proposant-se que podrien produccions realitzades en
un mateix "taller". Aquestes dades han servit per a plantejar que en aquests jaciments una part de la producció

ceràmica no seria de caràcter domèstic (DELIBES/FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1993). Aquests mateixos autors

anoten que es compta amb dades similars pel poblat de Campos, a partir de l'anàlisi de desgreixants de determina-
des produccions vasculars.

En la mateixa obra citada anteriorment (CHAPMAN, 1991) es cita un estudi de caracterització realitzat sobre

fragments de contenidors per cuinar del Cerro de la Virgen de Orce on es va identificar la presència de mica en el
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desgreixant, material que segons l'autor de l'estudi, Schüle, tindria la sevafont geològica més propera a uns 20-30

km al sud del jaciment arqueològic.

Caldrà esperar a futurs estudis per poder valorar l'existència o no de circulació de ceràmiques en aquesta zona

i determinar la seva importància qualitativa i quantitativa.
Per a la zona de la Meseta comptem amb dades tant de jaciments amb materials campaniformes com de jaci-

ments amb produccions ceràmiques genèricament "calcolítiques".

Per a la zona de la província de Madrid es coneixen les dades aportades per l'estudi d'onze fragments de cerà-
miques campaniformes recuperats en diferents jaciments de la zona de Perales del Río (Perales del Río km 8'800,

Camino de Perales-Empedrado, Arenero de Soto) (MILLÂN/ARRIBAS, 1994). L'estudi de caracterització mit-
jançant làmina prima i difracció de raigs X permet constatar la similar mineralogia que presenten aquestes mostres

i la seva coherència amb les característiques de l'entorn geològic. Aquestes dades més alguns trets tecnològics que

l'autora i l'autor de l'estudi consideren especialment rellevants, com l'absència de calcita afegida, els porten a
qualificar aquestes produccions com marcadament indigenistes i locals. En d'altres estudis de caracterització de
produccions ceràmiques campaniformes recuperades en jaciments d'aquesta zona com Preresa (Madrid)

(MILLÁN/ARRIBAS/CALDERÓN, 1991) i El Perchel (Soria) (GALVAN, 1980-1981) també es planteja que es
tracta de produccions locals.

Per a la zona de Guadalajara hi comptem amb les dades de vint mostres de produccions ceràmiques (no cam-

paniformes ) que es situen en un interval cronològic de 2800-2200 arq. ANE i que provenen de Cueva Herzal i dels

refugis de Peña Corva i d'Enebrales (DE ANDRÉS/BALCAZAR/MENENDEZ, 1987). L'estudi de caracteritza-
ció es va fer a partir de la realització de làmines primes i el seu estudi amb el microscopi polaritzat, difraccions de

raigs X i anàlisi termogravimètric. En relació a la possible procedència d'aquestes produccions ceràmiques s'as-
senyala que la similitud entre les característiques petrològiques de les mostres arqueològiques i les característi-

ques dels terrenys geològics on es troben aquests refugis porta a plantejar que es tracta de produccions locals.

També hi ha un estudi de 68 mostres de ceràmiques que provenen de diferents "motillas", com ara Azuer
(2250-1500 cal ANE), Los Palacios, etc. (CAPEL, 1986). De tot aquest conjunt de mostres tant sols per tres es pro-

posa un origen alòcton al jaciment on van ser localitzades.

A la zona de la conca de l'Ebre tenim un ample i interessant conjunt de dades aconseguides a partir dels estu-
dis realitzats al poblat de Moncín (Zaragoza). Moucín és un poblat de llarga ocupació amb una seqüència sense in-

terrupcions des de mitjans del Hier mil·lenni cal ANE al 1300/1200 cal ANE, és a dir, des del calcolític (amb pre-

sencia d'un gran nombre de ceràmiques campaniformes) fins el bronze tardà (HARRISON/MORENO

LÓPEZ/LEGGE, 1994). Per aquest jaciment s'han realitzat dos estudis de caracterització de materials ceràmics
(HARRISON/MORENO LÓPEZ/LEGGE, 1987; GERRARD, 1994) que permeten tenir una bona visió de deter-

minats aspectes de les estratègies de gestió dels recursos minerals tant des d'una perspectiva diacrònica com pels
diferents "estils" que si han documentat.

Dins de l'estudi d'un ample grup de 85 mostres de ceràmiques s'inclouen 41 mostres de ceràmiques dels ni-

vells calcolític amb campaniforme (fases IV i V). D'aquestes 41 mostres, 17 corresponen a ceràmiques amb deco-

ració campaniforme (10 a estils internacionals i 7 a l'estil regional Ciempozuelos). La resta corresponen a 1 cerà-
mica també decorada i les altres 23 a ceràmiques no decorades.

L'estudi global ha permès determinar que en total es van utilitzar 23 tipus o grups de terres diferents que s'a-
grupen en 10 centres diferents. D'aquests, tres són locals (es troben en un radi menor a 5 km al voltant del poblat),

6 són regionals (es poden trobar en un radi que va de 5 a 20 km) i 1 és extraregional (les terres es poden trobar a

més de 90 km del poblat). En l'elaboració de les 41 mostres de ceràmiques del Hier mil·lenni analitzades es van

utilitzar fins a 19 tipus diferents de terres. La major varietat de tipus de terres es dóna, doncs, precisament en les fa-
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ses calcolítíques, varietat que s'anirà reduint progressivament amb el decurs del temps, de tal manera que la pro-

porció en l'ús de terres locals s'incrementa clarament a partir del bronze ple (1950 âne) (GERRARD, 1994). Cu-

riosament, però, l'única ceràmica de tot el conjunt analitzat feta amb terres d'origen extraregional és una ceràmica

no decorada del bronze tarda (fase IIc).
De les 41 mostres de produccions ceràmiques dels nivells calcolítics, en 20 casos es tracta de produccions lo-

cals i en 21 casos de produccions d'àmbit regional. No hi ha cap cas que correspongui a produccions extra-regio-

nals. Totes aquestes ceràmiques, per tant, estan fetes amb terres que o es troben directament a l'abast de la comuni-
tat que va ocupar Moncín o que es troben en un radi que no permet descartar el seu aprofitament en el decurs de les

diferents activitats de producció i manteniment realitzades per aquesta comunitat.

La publicació dels estudis de Moncín és prou complerta com per poder analitzar amb més detall el conjunt es-

tudiat. Així, es pot constatar que de les 17 ceràmiques campaniformes, 10 (1 amb decoració CZM, 4 amb decora-

ció marítima i 5 amb decoració de tipus Ciempozuelos) són de procedència local i 7 (5 amb decoració marítima i 2

amb decoració Ciempozuelos) són de procedència regional. Pel que fa a les altres 24 mostres, 11 són de procedèn-
cia local i 13 (inclosa la mostra decorada) de procedència regional.

Per aquesta zona de la conca de l'Ebre també tenim un estudi fet amb 27 mostres de ceràmiques que provenen

de diferents jaciments de la zona de La Rioja (Cueva Lóbrega i sepulcres megalítics de Peña Guerra I, II i III i de
Collado Palomero) (GALLART/MATA, 1995). D'aquest conjunt de 27 mostres, 3 corresponen a ceràmiques cam-

paniformes. L'estudi permet determinar que totes aquestes produccions ceràmiques poden considerar-se produc-
cions locals.

Globalment, per tant, podem apreciar com els estudis de caracterització fets per jaciments de la Península Ibè-

rica sobre ceràmiques que cronològicament es poden situar del 3100 al 1500 cal ANE coincideixen, tot i la variabi-

litat en el nombre i contextos de procedència de les mostres i la variabilitat en les aproximacions analítiques, en

que es tracta de produccions locals fetes amb terres que es poden trobar a les rodalies dels jaciments estudiats. Cal

destacar que en tots els casos en que s'han estudiat ceràmiques campaniformes s'ha determinat que corresponen a
produccions locals.

Cal veure, però, que succeïa amb les produccions ceràmiques en d'altres zones més o menys properes amb

fenòmens culturals similars, al menys en part, als que es van produir al norest peninsular.

A França s'han realitzat durant la dècada dels '90 diferents estudis que ens permeten tenir una visió global so-
bre les estratègies de Proveïment de la matèria primera. D'aquests estudis, el més ample ha estat sense dubte el re-

alitzat per E Convertini a partir de la caracterització de 272 mostres de ceràmiques i de 84 mostres terres (CON-
VERTIM, 1996). Aquestes mostres pertanyen a diferents jaciments com ara hàbitats campaniformes de diferents

zones de França i de Suïssa (Les Calades, Maupas, Bois Sacré, Médor, Noir Bois, La Republique), jaciments cal-

colítics de la Provença (Les Barres i Le Péagère) i jaciments "fontbuisse" (Le Pesquier, Largellier, Cagonson, Can-

taperdrix, Bois de Calvisson). Cada mostra és estudiada a partir de làmina prima i la seva observació al microscopi

de llum polaritzada, difracció de raigs X i determinació dels minerals pesats.

L'amplitud d'aquest estudi permet al seu autor abordar diferents qüestions, entre les quals ocupa un lloc prin-

cipal la determinació de la provinença de les terres. Les dades obtingudes indiquen que, en general, les terres són
aconseguides a les rodalies dels jaciments, per la qual cosa les produccions ceràmiques són d'origen local. Tant

sols defineix d'origen forani un conjunt de contenidors de l'assentament de Médor i un contenidor de Noir Bois.

Constata que en cada un dels jaciments estudiats s'utilitzen un nombre limitat de tipus de terres, amb l'excepció de
Médor on detecta una certa diversitat de dipòsits de terres, que en tot cas poden trobar-se en un radi de 2 a 12 km al

voltant del jaciment o que en algun cas també poden ser de procedència extra-regional. Els mateixos tipus de terres

s'utilitzen en tots els jaciments per a elaborar vasos decorats i vasos no decorats. Específicament, l'autor assenyala
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que les ceràmiques campaniformes que estudia, tant les que tenen decoració d'estil internacional com les que te-

nen decoració d'estil regional, són produccions locals que circulen poc.

Apart d'aquest, per França hi ha un nombre certament remarcable d'estudis, la majoria realitzats durant la dè-

cada dels '90 i que permeten completar la visió dibuixada per l'estudi de Convertim38. Tots aquests estudis assen-

yalen que la pràctica totalitat dels contenidors ceràmics són produccions locals, independentment de la seva atri-

bució morfo-estilística o del context d'ús social en que han estat localitzats. En cada un dels jaciments estudiats es

posa de manifest la utilització d'un nombre més o menys diversificat de tipus de terres.

Un exemple específic d'aquests estudis pot ser el dels vasos campaniformes de la zona de Sud-Finistère, a la

Bretanya (QUERRÉ, 1992; QUERRE/SALANOVA, 1995). De les 54 mostres analitzades, 40 (amb decoració a la

cordeta i de tipus marítim) estan fetes amb terres locals, essent considerats per tant produccions locals. Les altres

14 mostres, amb decoració de tipus marítim, presenten en la seva composició elements minerals d'origen volcànic

totalment aliè a les característiques geològiques de la Bretanya. En aquest sentit, l'autor i l'autora del treball no

descartant un origen ben llunyà, que fins i tot plantegen que podria ser el noroest de la Península Ibèrica

(QUERRE/SALANOVA, 1995).

En tot cas, les dades obtingudes en aquest i en d'altres estudis assenyalen que, tot i el clar predomini de la pro-

ducció local, en alguns casos s'observa la presència d'una proporció variable de contenidors d'origen forani. Així,

per exemple, en el cas del jaciment de Noir Bois (Suïssa occidental) s'ha pogut determinar la presència de dos ti-

pus de produccions en funció de la seva procedència. Si el primer tipus, clarament majoritari, correspon a una pro-

ducció local, el segon tipus correspon a contenidors totalment decorats fets amb terres que provenen de dipòsits

que es troben a decennes de quilòmetres al nord del jaciment.

Els trets generals que plantegen els estudis fets a la Península Ibèrica i a França concorden amb les dades ob-

tingudes per a d'altres zones en jaciments més o menys contemporanis. Per a la Península Itàlica es disposa de les

dades aconseguides a partir de l'estudi de mostres de diferents jaciments campaniformes de la zona de Sesto Fio-

rentino que assenyalen que es tracta sempre de produccions locals (PALLECCHI, 1997 i 1998). Així succeeix, per

exemple, a l'assentament de Querciola, on s'ha determinat que les produccions campaniformes es van fer amb di-

ferents tipus de terres però que, en tot cas, provenen de dipòsits que poden trobar-se en una àrea relativament petita

al voltant de l'assentament.

Per a la Península Itàlica també es pot esmentar l'estudi realitzat en el jaciment de Coppa Nevigata (Foggia)

(AMADORI/DI PILLO/FRATINI/LEVI/PECCHIONI, 1995), on s'han analitzat 150 mostres de ceràmiques de

diferents nivells del Ilon mil·lenni arq. ANE. D'aquestes 150 mostres, 140 són produccions locals i 10 forànies.

Les 10 mostres d'origen forani corresponen a ceràmiques de trets micènics recuperades en els estrats més moderns

de la seqüència. Sembla, doncs, que en aquesta zona a inicis del Ilon mil.lenni arq. ANE la gestió dels recursos mi-

nerals per a la producció de ceràmiques es basaria de forma exclusiva en l'aprofitament dels recursos locals.

Per a l'Europa central també hi ha algunes dades interessants. A finals dels anys '80 es va realitzar un ample

estudi mitjançant l'anàlisi d'activació neutrònica de 567 mostres de ceràmiques amb decoració campaniforme que

provenien de diferents jaciments d'Àustria, Bohèmia, Baviera, Moravia i Hungria

(REHMAN/ROBINSON/NEWTON/SHENAN, 1991). L'estudi partia de la hipòtesi esbossada per Shennan per

aquesta zona on plantejava que en un context de sorgiment d'estructures polítiques més centralitzades i jerarquit-

zades hi hauria individus amb un estatus social particular que, entre d'altres aspectes, es distingirien per la presèn-

38 Aquests estudis de caracterització de matèries primeres de ceràmiques del Hier i d'inicis del Ilon mil.,lenni són:
AMBERT/GUENDON/DELGIOVINE, 1975; BARTHÉS, 1989; BILLARD/QUERRÉ/SALANOVA, 1998; CONVERTIM!, 1997;
ECHALLIER, 1988 i 1990; ECHALLIER/GRIMAL, 1992; ECHALLIER/JALLOT, 1992; GIOT/QUERRÉ, 1987; MORZADEC,
1995; QUERRÉ, 1989 i 1992; QUERRE/SALANOVA, 1995.
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eia de vasos campaniformes en els seus aixovars funeraris (SHENAN, 1986). Els vasos campaniformes serien

unes produccions ceràmiques específiques, d'una elevada qualitat realitzades per individus que possiblement se-

rien especialistes al menys a temps parcial. Com a bens preuats amb un cert cost de producció i amb un valor social

particular, els vasos campaniformes podrien circular entre diferents comunitats situades a distancies més o menys

allunyades.

Els resultats de l'estudi de caracterització i el tractament estadístic del conjunt de dades aconseguides per

aquesta zona de l'Europa central porten als autors del treball a concloure que les produccions ceràmiques eren ma-

nufactures locals que podrien circular, en tot cas, en xarxes de caràcter restringit però en cap cas a llarga distància,

consideració que planteja importants interrogants sobre la validesa de la hipòtesi de Shennan sobre el paper de les

produccions campaniformes.

El caràcter de produccions locals de les ceràmiques campaniformes de l'Europa central es veu recolzat pel re-

sultat de l'estudi de caracterització de produccions d'aquest tipus procedents de diversos jaciments de la zona de

Budapest (Hungría) i on es posa també de manifest que es tracta de manufactures locals, realitzades amb terres que

es poden trobar en un radi de 13 km com a màxim (KALICZ-SCHREIBER/KALICZ, 1998).

La revisió de les dades aconseguides en diferents estudis de caracterització de produccions ceràmiques realit-

zats en diferents àrees d'Europa ens permeten constatar arreu i en relació a la procedència de la matèria primera,

pautes ben similars a les aconseguides en el nostre treball, amb un predomini molt ample de la producció local i in-

dependentment de l'adscripció morfo-estílística, del context d'ús social o del pas del temps. La producció local se-

ria, per tant, el tret més destacat pel que fa al proveïment de productes ceràmics, reflex de la capacitat de les comu-

nitats de satisfer la demanda amb els recursos al seu abast. Al costat d'aquest tret general també es constata en

alguns jaciments la presència d'un nombre generalment no excessivament elevat de produccions fetes amb terres

d'origenforani.

11.2.- El procés de manuf acturació

Juntament amb la determinació de la procedència de les manufactures ceràmiques l'altre gran pol d'atenció és

l'estudi de determinats aspectes del procés de manufacturado. En general, la major part d'estudis solen abordar

dos aspectes molt especffics relacionats amb la matèria primera i el seu tractament: les temperatures de cocció as-

solides i la presència o no de desgreixant afegit.

En els treballs publicats els darrers anys arreu d'Europa sembla haver-hi una certa coincidència en situar les

temperatures de cocció de les produccions ceràmiques d'aquest període cronològic en una forquilla que va entre

650-900 °C39. Dins d'aquesta forquilla i quan no es compta amb dades aportades per estudis analítics específics, la

determinació de la temperatura de cocció es basa en els tipus i les característiques dels elements minerals presents.

En alguns estudis, però, es planteja que les ceràmiques prehistòriques foren cuites a temperatures molt baixes,

clarament inferiors en relació a la forquilla anteriorment definida. Així, en alguns treball s'ha proposat que les

ceràmiques haurien estat cuites a temperatures per sota dels $00 °C i fins i tot en algun cas s'ha arribat a proposar

temperatures de cocció entre els 250-300 °C. Aquests determinacions sovint es recolzen en les dades obtingudes a
partir de la realització d'anàlisis especffics, com per exemple Anàlisi Tèrmic Diferencial. Aquests estudis, però,

cauen en dos riscos: a) els mètodes d'anàlisi utilitzats subministren dades de difícil interpretació en ser aplicats en

materials tant complexes com són els productes ceràmics (KINGERY, 1974) i b) sovint s'obvia en la discussió

39 Veure per exemple BARRIOS/NAVAS/LOPEZ-PALOMO/MONTALEGRE, 1991; CAPEL, 1986; CONVERTINI, 1996;
ECHALLIER, 1984;GOMEZ-GRAS/RISCH, 1999;PALLECCCHI, 1997; RINCÓN/VALLE, 1983, etc.
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dels resultats obtinguts la naturalesa específica de la matèria primera sobre la que s'està treballant, el que compor-

ta no tenir en compte, per exemple, que no pot qualificar-se de ceràmica aquell material que no hagi estat sotmès a

una temperatura de cocció suficient per que es produeixin el cúmul de reaccions i processos necessaris per a la

transformació del fang en ceràmica.

A part de les possibles temperatures de cocció assolides, els estudis de caracterització de la matèria primera

solen posar un èmfasi particular en determinar la presència o no d'algun tipus d'element afegit a les terres de ma-

nera intencionada per l'artesà/ana. La presència d'aquests desgreixants afegits sol interpretar-se en termes cultu-

rals, considerant-se que tenen major valor cultural en la mesura que les inclusions afegides tinguin menys relació

amb l'entorn, la tecnologia, la funció, la forma, la decoració, etc. dels productes ceràmics

(CONSTANTIN/COURTOIS, 1985). A més a més del possible valor cultural, cal tenir molt present el possible va-

lor funcional d'aquests desgreixants, i tant pel que fa a la seva repercussió en la forma d'ús dels productes cerà-

mics com per la repercussió que poden tenir en el mateix procés d'elaboració d'aquests productes.

Tal i com hem vist (veure supra capítol 2) la utilització de diversos tipus de desgreixants afegits ha estat una

pràctica ben comuna arreu. Bona part d'aquests desgreixants solen ser materials manipulats en activitats quotidia-

nes per les comunitats prehistòriques (sflex, os, xamota,...) que necessiten d'un procés de treball específic més o

menys llarg (trencament, a vegades cocció, calibrado granulomètrica) per a fer-los aptes per a ser utilitzats en el

procés d'elaboració de productes ceràmics.

No hi ha cap dubte que a l'Europa occidental i pel període cronològic que abasta aquest treball hi ha dos tipus

de desgreixants afegits que tenen una importància particular: la calcita afegida i la xamota.

L'ús de la calcita com a desgreixant afegit es documenta arreu de la conca mediterrània des de l'inici de l'ús

de productes ceràmics o poc després^. Així ha estat documentat per exemple en nivells de la primera meitat del

VHIè miUenni a.n.e. a la zona de l'alt Eufrates en jaciments com Teli Halula (FURA, 1996) o Kumartepe (FAU-

RA/LE MIÈRE, 1999), a Grècia en nivells del neolític antic de la cova de Franchti (VITELLI, 1989), al sud de

França a la zona de la Provença en jaciments amb ceràmiques cardials com la Baume Fontbrégoua (ECFIA-

LLIER/COURTIN, 1994) o La Grotte Lombard (ECHALLIER, 1991) o en nivells cardials de jaciments del lle-

vant mediterrani de la Península Ibèrica com Cova de l'Or (GALLART, 1980).

La perduració en la utilització de la calcita durant el neolític està ben documentada en amples zones de l'Eu-

ropa occidental. Al sud de França, per exemple, la utilització de la calcita afegida està documentada en el Neolític

antic no cardial (Roucadourien) a la zona de les Causes, en nivells epicardials a Unang (Vaucluse) i a la zona de

Les Causeses i en tot el migdia francès a partir del Neolític mitjà chassià i fins el Calcolític (ARNAL, 1989; AR-

NAL/GRIL/LALANNE, 1986). A la Península Ibèrica ha estat identificada en produccions ceràmiques en dife-

rents fases en jaciments neolítics tant al norest (CLOP/ALVAREZ/MARCOS, 1995; GALLART/LÓPEZ, 1988)

com al sud de la Península Ibèrica (NAVARRETE/CAPEL/LINARES/HUERTAS/REYES, 1991).

La utilització de la calcita afegida segueix estan ben documentada en diferents zones de l'Europa occidental a

partir del Hier mil.lenni cal ANE. Ala Península Itàlica la seva utilització està documentada a la zona de Sesto Fio-

rentino (Itàlia) en produccions ceràmiques elaborades amb terres locals de diferents jaciments campaniformes,

comQuerciola(PALLECCHI, 1997 i 1998).

Al migdia francès, la presència de calcita afegida acosta aquesta zona a les produccions contemporànies dels

grups del Languedoc oriental i provençal (respectivament Fontbuisse i Rhone-Ouvèze) (CONVERTINI/QUE-

RRE, 1998; ECHALLIER/JALLOT, 1992). Així mateix està ben documentada la utilització de calcita afegida en

40 La utilització de carbonats com desgreixant afegit constitueix una pràctica extesa en moltes societats en difrents períodes
cronològics d'arreu del Món (RICE, 1987). La seva utilització pot fer-se a partir de l'aprofitament de minerals com la calcita,
d'ossos o de petxines.

526 I Matèria primera I producció de ceràmiques. La gestió dels recursos minerals per a la manufacturado de ceràmiques del 3100 al 1500 cal ANE al NE de la P.lbèrlca



produccions campaniformes del sud de França, tant en contenidors amb decoració internacional com en conteni-

dors amb decoració de tipus regional (CONVERTIM, 1996).

A la Península també s'ha documentat la utilització de la calcita afegida en diferents zones, a més a més de la

zona de la desembocadura de l'Ebre (veure supra cap. 9). Així està documentat el seu ús en jaciments calcolítics
amb materials campaniformes (tant amb decoració internacional com de tipus regional) o sense com Peña Corva

(Guadalajara) (DE ANDRÉS/BALCAZAR/MENÉNDEZ, 1987), Cueva Lóbrega i Collado Palomero I (La Rioja)

(GALLART/MATA, 1999) o Moncín (Zaragoza) (GERRARD, 1994). A les Illes Balears la utilització de la calcita
afegida sembla que s'inicia en el període epicampaniforme (2000-1750 cal ANE) (WALDREN, 1982).

L'ús de calcita triturada continua posteriorment deforma extensa a l'Europa occidental, com s'ha documentat

en jaciments com la Cova des Càrritx (GÓMEZ-GRAS/RISCH, 1999), Coppa Nevigata (AMADORI/DI PI-
LLO/FRATINI/LEVI/PECCHIONI, 1995) i Fiavé (KILKA/GALETTI, 1994) a la Península Itàlica, Lough Gur a

Irlanda (TITE, 1995), Heuneburg al sud d'Alemania (MAGETTI/SCHWAB, 1982) o en diferents poblats de l'E-

dat del Ferro de Gipuzkoa (LARREA/OLAETXEA/ORTEGAAARRIÑO, 1999).
Cal esmentar que en un cert nombre dels estudis realitzats a la Península ibèrica i en els que s'anomena la

presència de calcita no es precisa, segurament per que les tècniques analítiques utilitzades no ho permeten, si es

tracta de desgreixant afegit intencionadament o no a les terres. Segurament la revisió d'aquests estudis permetria
augmentar notablement el nombre d'indrets on es va utilitzar calcita triturada com desgreixant ala Península.

Tant interessant, però, com els indrets on s'ha documentat la utilització de calcita afegida és anotar les zones

on, tot i haver-hi materials arqueològics f oralment idèntics o molt similars, no es recorre per res a l'ús intencionat
d'aquest element mineral. Això succeeix, per exemple, en jaciments calcolítics de Suïssa, on aparentment mai es

recorre a l'ús de la calcita triturada com desgreixant (CONVERTINI, 1996). Així mateix, en els jaciments campa-
niformes localitzats a les franges de la conca parisina, que es troben en una zona amb un fort component calcari,

tampoc no s'ha identificat en cap cas l'ús de la calcita triturada (BILLARD/QUERRÉ/SALANOVA, 1998).

Això mateix succeeix al norest peninsular. En aquesta zona es pot il·lustrar molt bé la contraposició que pot

existir entre diferents àrees veïnes en relació a la presència de manifestacions culturals similars i la seva realització
mitjançant processos de producció diferenciats. Al norest peninsular hi trobem diferents tipus de produccions

ceràmiques, com per exemple ceràmiques "vérazianes" o ceràmiques campaniformes amb decoracions d'estil in-

ternacional o regional. En canvi, podem distingir clarament dues zones ben diferenciades per alguns trets del pro-
cés de producció i, singularment, per la presència o no de calcita afegida. Així, aquest element és utilitzat en jaci-

ments que es troben al sud del riu Llobregat i de forma molt important en els jaciments que es troben en la zona del

delta del riu Ebre. En canvi, i amb l'excepció de Cova del Frare (situada ben a prop d'aquest riu, per altra banda),
al nord del riu Llobregat ), no s'ha documentat fins el moment la utilització de calcita afegida, element que podem

tornar a trobar en produccions ceràmiques al nord dels Pirineus. Aquestes diferències en el procés de producció, i
singularment en les matèries primeres emprades, planteja el paper específic dels productes ceràmics, apuntant no

tant a la circulació de productes o d'individus sinó a que es tracta d'elements incorporats per les poblacions autòc-

tones al seu repertori d'artefactes adoptant-se la forma i les decoracions però que s'elaboren d'acord amb els pro-

pis sistemes de manufacturado. És a dir, es produeixen d'acord amb la pròpia tradició artesana!.
L'existència de diferents tradicions artesanals es reforça amb una visió de major amplitud temporal. La utilit-

zació de calcita afegida com element afegit intencionadament a les terres es dóna al llevant peninsular ja durant el

Ve mil·lenni cal ANE en una zona que aniria des d'Alacant (Cova de l'Or, GALLART, 1980) fins el riu Llobregat

(Mines de Gavà, Guixeres de Vilobí, Cova de la Font del Molinot,... CLOP/ALVAREZ, 1998) i vers l'nterior al

menys fins a la Cova de Chaves (Osca) (GALLART/LÓPEZ, 1988). En canvi, els estudis efectuats en jaciments

de la mateixa cronologia i que es troben al nord del riu Llobregat (Plansallosa, Cova de l'Avellaner, Cova d'en
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Pau,.,.) (ALIAGA/VENDRELL-SAZ/PRADELL/GARCÍA-VALLÈS, 1998) no documenten l'ús de la calcita
afegida, de tal manera que sembla queja en aquesta cronologia hi ha dos "móns tecnològics" que desenvolupen, al

menys pel que fa a determinats aspectes de la selecció i ús de les matèries primeres, processos de producció de
ceràmica diferents (CLOP/ALVAREZ, 1998). Les dades semblen apuntar que aquests dos "móns tecnològics"

perdurarien al menys fins els inicis del Ilon mil·lenni cal ANE, el que porta a plantejar la capacitat de perdurado

de les tradicions artesanals a través dels mil·lennis i dels canvis formals dels productes.

Ara com ara no està gens clar si hi ha un motiu específic que expliqui per a què s'utilitza la calcita com ele-

ment afegit. Una de les explicacions més exteses és que la calcita seria un element particularment adequat per a ser

utilitzat en contenidors destinats a ser usats en contacte amb el foc. La calcita, a més a més d'afavorir el procés de

manufacturado de les terres, té unes qualitats específiques que afavoreixen el comportament dels productes cerà-
mics davant del xoc tèrmic i augmenta la resistènda i la consistènda dels productes ceràmics (HOARD/O'-

BRIEN/GHAZAVY/GOPALARATNAM, 1995). Aquesta possibilitat, que pot acceptar-se per algunes zones i/o

jaciments específics (p. e. Coppa Nevigata, AMADORI/DIPILLO/FRATINI/LEV1/PECCHIONI, 1995) no sem-
bla suficient per explicar la seva utilització en d'altres àrees, doncs la seva utilització s'ha documentat en vasos ap-

tes en principi per a usos diferents com l'emmagatzematge de productes sòlids o líquids (CLOP/ALVAREZ,

1998). En d'altres treballs es proposa que l'ús de la caldta està clarament reladonat amb pràctiques culturals espe-

cífiques (p. e. CONVERTINI, 1996). En reladó en aquesta possibilitat, i tal i com es permet apreciar la visió més

diacrònica del que succeeix al llevant peninsular, aquesta suposada pràctica cultural potser no s'hauria de relacio-

nar tant amb pràctiques específiques pròpies de les clàssiques "cultures" emprades tant sovint en l'explicació ar-
queològica, com en el manteniment durant períodes de temps molt llargs de les formes pròpies de producció en ca-

da zona. Un tercer tipus d'explicació ha estat plantejat en relació a l'ús de caldta en una zona ben específica, com

són les Illes Balears (GOMEZ-GRAS/RISCH, 1999). En aquest estudi es planteja que l'ús de carbonats afegits pot
ser s'ha de relacionar, donada la baixa temperatura a que s'han de coure els productes ceràmics que en contenen, a

la necessitat d'estalviar combustible en zones que, com aquestes illes, van patir una gran deforestació, a un ritme

superior al de la regeneració de la coberta vegetal. Aquesta hipòtesi, que planteja elements novedosos, potser pot

plantejar-se per zones molt específiques on s'hagi pogut donar determinades condidons paleoecològiques, però

en tot cas sembla difícil d'aplicar a l'extensió en el temps i en l'espai que té l'ús dels carbonats afegits.
En tot cas, tot i ser una qüestió que ha estat abordada per un bon nombre d'investigadors d'arreu, ara com ara

no disposem d'una explicació satisfactòria sobre l'ús de la calcita afegida.

La xamota és l'altre tipus de desgreixant afegit utilitzat en diferents zones de l'Europa occidental. El seu ús

està documentat per exemple en jaciments com Arenero Soto (MILLÁN/ARRIBAS, 1994) o Moncín (GE-

RRARD, 1994) a la Península Ibèrica, Calades al migdia de França (CONVERTINI, 1996), Coppa Nevigata a la

Península Itàlica (AMADORI/DI PILLO/FRATINI/PECCHIONI, 1995), etc! En el cas de la xamota tampoc te-

nim explicacions clares sobre el per què del seu ús, doncs de moment tan pot defensar-se que es tracta de pràcti-
ques culturals com que es tracta d'elements utilitzats pel seu grau d'adequació a les necessitats i riscos que poden

presentar-se durant el procés de manufacturado i d'utilització dels productes ceràmics. En aquest cas és interes-
sant remarcar la seva absènda en les productions ceràmiques estudiades fins el moment pel norest peninsular.

L'ús d'aquests desgreixants afegits pot donar-se de manera individual o poden utilitzar-se ambdós elements

en un mateix jaciment. Així succeeix en jaciments com Moncín, Calades, Coppa Nevigata o les Illes Balears. La
utilització simultània en un mateixa jaciment d'aquest dos tipus de desgreixants pot donar lloc a models d'ús dife-
rents.

En els nivells calcolítics de Moncín, 30 de les 41 mostres analitzades, és a dir un 73%, té elements afe-

gits de manera intencionada (GERRARD, 1994). L'ús de calcita afegida es dóna en 7 mostres (5 de cerà-
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Fig. 245: evolució en la utilització de determinats desgreixants en
el jaciment de Coppa Nevigata (AMADORI/DI PILLO/FRATINI/LE-
VI/PECCHIONI, 1995).

miques no decorades, I amb decoració cam-
paniforme marítim i 1 decoració campanifor-
me Ciempozuelos). El desgreixant afegit
més utilitzat, però, és la xamota, present en
23 mostres (56% del total) que corresponen a
1 ceràmica amb decoració CZM, a 3 mostres
amb decoració de tipus marítim, a 6 mostres
amb decoració de tipus Ciempozuelos i a 13
mostres sense decoració. Finalment, per 4
mostres (1 amb decoració de tipus marítim,
una altra decorada i 2 no decorades) es pro-
posa la presència de quars afegit. A Moncín
no es pot associar un tipus determinat de des-
greixant afegit a un "estil" ceràmic específic.
A Coppa Nevigata també s'ha documentat la
utilització de calcita afegida i de xamota al llarg
de tota la seqüència documentada pel Ilon
miüenni cal ANE (AMADORI/DI

PILLO/FRATINI/LEVI/PECCHIONI, 1995). Els/les autors/res del treball remarquen que es constata un llarg pe-
ríode de manteniment de les característiques de la producció, que es trenca a finals del Ilon mil·lenni (fig. 254). Si
durant la major part del Ilon mil·lenni és la calcita l'element més utilitzat com desgreixant afegit i la xamota s'uti-
litza però de forma escassa, en el darrers nivells del jaciment es produeix una clara inversió, passant a utilitzar-se
de forma amplament majoritària la xamota i a disminuir clarament l'ús de la calcita

En el cas de les Illes Balears, i en particular en el cas de Menorca, les dades apunten a que ens trobem amb un
model exactament oposat (GOMEZ-GRAS/RISCH, 1999). Fins el 1400 cal ANE havia estat la xamota el desgrei-
xant afegit més utilitzat en el procés de manufacturado de productes ceràmics i la calcita sembla que tant sols s'u-
tilitzava en l'elaboració de determinats contenidors ceràmics. L'increment en l'ús de calcita va ser gradual, fins
que a partir del 1200 cal ANE és el desgreixant afegit utilitzat de manera exclusiva i fins a la fi del període Talaiò-
tic (circa 600 cal ANE).

En definitiva, la utilització de determinats tipus de desgreixants afegits en el procés de manufacturació de
productes ceràmics és una constant en diferents zones i períodes des de l'inici de la utilització d'aquesta mena de
contenidors. En l'estat actual dels nostres coneixements comptem amb diverses hipòtesis que s'han plantejat per
explicar el seu ús. Ara com ara, però, cap d'aquestes hipòtesis sembla constituir una explicació general prou satis-
factòria.

11.3.- Els productes ceràmics i els sistemes productius de les comunitats del Hier mil·len-
ni cal ANE

A partir de la segona meitat del IVart mil·lenni cal ANE es constaten arreu de l'Europa occidental i central, un
procés de profundes transformacions socials, econòmiques i ideològiques que canviaran radicalment les caracte-
rístiques dels grups que hi vivien. De fet, i a partir del que s'observa en les evidències arqueològiques, seria més
adequat parlar de processos de canvi, en plural, doncs les transformacions radicals que es produeixen no donen
lloc a un sistema més o menys homogeni arreu sinó que en cada zona les noves estructures adquireixen caracterís-
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tiques pròpies ben diferents a les d'altres zones més o menys allunyades. De manera sintètica, podem diferenciar

dos esquemes generals bàsics que ens permeten definir breument les característiques dels esquemes que ara s'im-

posen.

Un primer esquema inclou aquells grups que desenvolupen un model d'assentament complex, a base de po-
blats que poden arribar a tenir una extensió de vàries hectàrees i que sovint es troben situats en zones de fàcil de-

fensa, com promontoris o espolons fluvials, o que poden comptar directament amb estructures de defensa més o

menys sofisticades (muralles, torres de guaita i defensa, fossars,...). Les estructures d'habitació solen ser fetes
amb sòcols de pedra i les cobertes són d'entramat vegetal i fang. En aquest poblats pot haver-hi una important con-

centració de població, que pot estimar-se entre centenars o fins i tot algun miler d'individus. Al voltant dels grans

poblats, i particularment dels fortificats, sol articular-se un sistema de poblament jeràrquic que pot abastar zones

més o menys extenses.

En aquest esquema es pot incloure el grup Fontbuisse al migdia de França, els grups del centre-oest de França,
el grup de Los Millares al sudest de la Península, el grup de Vilanova de Sao Pedró a la zona de l'estuari del riu Ta-
jo, els assentaments complexes del llevant peninsular tipus Ereta del Pedregal, àrees que compten amb jaciment

com Mount Pleasant a les Illes Britàniques, etc. En totes aquestes zones sembla que es produeix un clar procés de

sorgiment d'estructures polítiques més centralitzades i jerarquitzades fonamentades en una estructura social amb

majors diferències entre els individus.

En d'altres zones, en canvi, trobem que el model de població predominant és de tipus dispers, amb nuclis ha-

bitacionals individuals i aïllats o que, en tot cas, poden arribar aformar concentracions d'un màxim de 10 a 20 uni-

tats domèstiques. Es tracta d'un model d'assentament que reflexa la pràctica d'un règim d'itinerància d'una perio-

dicitat ara com ara difícil de definir, però que sembla que es pot relacionar amb el desenvolupament de cicles

relativament curts en les activitats productives. Aquesta itinerància podria estar marcada tant per l'alternància de

les pastures i dels camps destinats al conreu com per l'obtenció de les matèries primeres necessàries per a la realit-

zació dels diferents tipus de productes que els caldria per cobrir les seves necessitats subsistencials i/o socials.

En aquest esquema s'inclouen zones com el norest de la Península Ibèrica, àrees de l'Europa central, zones de
la Península Itàlica i del sud i sud-oest de França, etc.

Dins d'aquest marc general amb aquests dos esquemes bàsics, les dades aportades pel conjunt d'evidències
arqueològiques (model d'assentament, pràctiques funeràries, elements de la cultura material) permeten constatar
que l'organització social d'aquestes comunitats pot ser també diferent en funció de les zones. Així podem trobar

comunitats on sembla clara l'existència d'una certa divisió en rangs, on una part de la població té un paper certa-

ment predominant sobre la resta, i d'altres comunitats on l'accés als diferents bens i recursos es compartida pels
seus membres.

Aquestes dues formes bàsiques d'organització social no han de llegir-se com associades mecànicament cada
una a un dels models de poblament definits amb anterioritat, sinó que s'han d'inferir en cada cas a partir de l'anàli-

si del conjunt de dades rellevants. En aquest sentit, per exemple, l'avaluació de l'evidència empírica disponible

demostra fins a quin punt pot ser aventurat correlacionar mecànicament els assentament simples amb patrons fu-
neraris igualitaris i a l'inrevés (GONZÁLEZ/LULL/RISCH, 1992).

En aquest esquema general, en el que com hem dit en cada zona pot donar-se una resposta específica (similar

o no a la que es dóna en d'altres zones) a les contradiccions de l'anterior sistema socioeconòmic i ideològic, hi ha

un conjunt d'elements que es poden trobar sinó en tota l'àrea definida, sí en moltes zones d'aquesta àrea i (apa-
rentment) de manera independentment a la complexitat que assoleixen les noves estructures. Són fenòmens com la

metal·lúrgia, els contenidors ceràmics amb decoració campaniforme de tipus internacional, etc. que sovint han

servit de base al plantejament d'interpretacions homogeneïtzadores per tota aquesta àrea, plantejaments globlas
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que ara veiem prou bé que no són satisfactoris per a explicar la realitat històrica a la que es fa referència. Però en
tot cas, aquests fenòmens tant extesos tenen una entitat suficient som per que hagin de ser tinguts en compte a l'ho-
ra de plantejar explicacions globals.

En aquest complex panorama ¿quin és el paper de la producció de ceràmiques i, més concretament, quines
són les demandes d'aquest tipus de productes i quines les estratègies de gestió de la matèria primera per assegurar
la satisfacció d'aquestes demandes? ¿Hi ha trets comuns a tota la zona definida o en cada cas hi ha diferències
substancials? Tot i que la resposta en aquestes qüestions, tenint en compte l'estat de la investigació, és ara com ara
molt complicada sí que creiem que hi ha dades que permeten plantejar de forma més o menys ample (qualitativa-
ment i quantitativa) la discussió. En aquest sentit podem assajar de definir, de forma genèrica, el lloc dels produc-
tes ceràmics en els sistemes de producció i consum d'aquelles comunitats.

La producció, tal i com hem vist tant amb els resultats específics del nostre treball com en les dades
aportades per la revisió general que hem fet en aquest mateix capítol (veure supra apartat 11.1.) tindria, fona-
mentalment i de forma generalitzada, un caràcter local. Les dades globals semblen assenyalar que la fabrica-
ció de ceràmiques seria una activitat productiva a l'abast de tots els membres de la comunitat i que l'accés a
les matèries primeres necessàries seria obert a tothom, formant part dels recursos que poden ser apropiats
col.lectivameut. La demanda de productes ceràmics, molt important per la importància quantitativa que te-
nen en el registre arqueològic, és perfectament satisfeta amb els recursos a l'abast. Aquests trets apunten que,
de manera general, la producció de ceràmiques tindria un caràcter no especialitzat i que es realitzaria en el
marc de les unitats domèstiques específiques o, en tot cas, a partir de la col·laboració de tots o d'una part im-
portant dels membres de la comunitat. Aquest caràcter de produccions ceràmiques no especialitzades inclou
tots els "estils" i "tipus" definit per aquest període cronològic. Aquesta característica general, fonamental, és
dóna arreu idependentment de que la comunitat s'inclogui en un o d'altre dels esquemes generals esbossats
al principi d'aquest apartat.

Cal assenyalar, però, que dins d'aquest predomini general de la producció local, un reduït % de productes
ceràmics són produccions forâmes.

Com s'integren els productes ceràmics en els sistemes de consum d'aquelles comunitats? El seu caràcter de
produccions no especialitzades i de que en la pràctica totalitat dels casos són productes locals ens indica que, de
fet, es tracta de productes destinats a l'autoconsum, que es produiria en el sí de la unitat productora, sigui aquesta
la unitat domèstica sigui la comunitat.

Ara bé, el reduït % de produccions forànies que s'han pogut identificar en diferents indrets (veure su-
pra apartat 11.1.) plantegen la qüestió dels mecanismes que farien possible la seva presència en un indret
diferent al de la seva elaboració. Tal i com hem vingut plantejant en diferents moments d'aquest treball,
des del nostre punt de vista existeixen dues possibilitats: a) es tracta de produccions fetes pels mateixos
membres de la comunitat però elaborades en un indret més o menys allunyat en el decurs de la realització
d'alguna tasca específica dins del procés de producció global d'aquella comunitat; b) realment es tracta de
productes que circulen en el marc de les xarxes de relació-que existirien entre diferents comunitats. És evi-
dent l'interès que presenta en cada cas conèixer la quantitat de productes ceràmics foranis i poder determi-
nar els mecanismes que expliquen la seva presència, doncs aquests estaran profundament relacionats amb
les característiques del procés productiu global i amb les característiques socioeconòmiques específiques
de la comunitat objecte d'estudi.

La primera de les possibilitats plantejades explica una certa part de les produccions forànies, especialment en
zones que com el norest peninsular presenten uns trets que s'enquadren en el segon esquema plantejat al principi
d'aquest apartat.
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Què pot succeir, però, amb aquells productes ceràmics que hi circulen a través de les xarxes de relació entre
diferents comunitats?

Un dels trets que reiteradament es posa de manifest en els treballs de síntesi realitzats per les diferents
zones de l'Europa occidental i central és que les transformacions que es van produir arreu a partir de la sego-
na meitat del IVart mil·lenni cal ANE van comportar canvis fonamentals en les xarxes de relació que havien
existit fins aleshores. Aquests canvis no generen un model únic de xarxes de relació sinó que les evidències
arqueològiques posen de manifest que en diferents zones hi ha models diferents.

Per un cantó, trobem que en determinades zones es produeix la instauració de xarxes de circulació de dife-
rents tipus de bens a grans distàncies. Això, per exemple, succeeix al noroest de França on productes lítics tallats
ben estandaritzats fets en sílex del Bergeracois (Dordogne) o, sobretot, del Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) arri-
ben fins zones prou llunyanes com els Països Baixos (horitzó de la ceràmica de cordes) i Suïssa (cultura Saona-
Ródan) (LICHARDUS/LICHARDUS, 1987). Un altre clar exemple de la creació en aquests moments d'extenses
xarxes de circulació de productes el trobem al sudest de la Península Ibèrica on, en una zona que abasta des de
Granada fins a València, es constata una intensa circulació des del FVart mil.lenni cal ANE de dues classes de bens,
destrals polides i objectes de "prestigi" (elaborats en ivori, closca d'ous d'estruç, ámbar o metall)
(OROZCO/BERNABEU/MOLINA, en premsa). En el cas de les destrals polides, pe exemple, estudis recents han
permès determinar una gran presència de productes fets amb materials que provenen de contextos geològics ben
allunyats, sobretot del domini intern de les Cordillères Bètiques, que es troben a uns 300 km de distància de jaci-
ments de la zona valenciana on han estat trobats amb abundància (OROZCO, 1996).

Però no totes les xarxes de circulació que van existir en aquest període van significar un increment en
l'extensió geogràfica respecte a les que havien existit amb anterioritat, sinó que en algunes zones es pro-
dueix un procés de "reducció". Això va succeir, per exemple, al norest de la Península Ibèrica, amb la fina-
lització en l'ús d'elements com la variscita de les Mines de Gavà o el sílex melat. Això també succeeix
amb l'utillatge en pedra polida del migdia de França. Durant el neolític mitjà en aquesta zona hi ha un im-
portant increment de les xarxes de circulació de bens i/o de matèries primeres a través de les quals s'acon-
segueixen les destrals polides (RICQ-DE BOUARD, 1996). Les fonts locals amb materials aptes per a fer
aquesta mena de productes pràcticament no s'exploten, important-se els productes necessaris des dels
Alps (cas de la Provença) o des dels Alps i des dels Pirineus (cas del Languedoc oriental). Al neolític final-
calcolític aquesta situació canvia radicalment, la circulació de productes lítics pulimentáis i/o de matèries
primeres aptes per a la seva elaboració s'atura i passen a explotar-se, de forma pràcticament exclusiva, les
fonts locals de matèries primeres.

En aquest context tan variat, els productes ceràmics segurament van tenir papers diferents en diferents
zones. Sovint, per determinats productes ceràmics com els vasos campaniformes o els vasos amb decora-
ció "simbòlica" del sudest peninsular s'ha plantejat que formarien part del conjunt de bens que circularien
de manera profusa a través de les diferents xarxes de circulació de productes. Les dades actualment dispo-
nibles no recolzen aquesta possibilitat, al menys per aquells productes específics que han centrat més l'a-
tenció dels investigadors, com per exemple els vasos campaniformes. Per altres tipus de produccions espe-
cíficament connotades en d'altres zones, com l'esmentada ceràmica "simbòlica", no disposem de dades
que ens permetin avaluar el seu paper real en aquestes xarxes. Tampoc cal oblidar, com s'ha posat de ma-
nifest en aquest treball, la possibilitat de la circulació de productes ceràmics que, per les seves caracterís-
tiques, ara com ara no han estat considerats en aquest sentit. En definitiva, de moment no tenim una pers-
pectiva clara de la manera en que els productes ceràmics participarien en les xarxes de circulació entre
diferents comunitats.
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En tot cas, cal pensar que el desenvolupament en la recerca dels estudis de la gestió de les matèries primeres

per a la producció de ceràmiques permetrà en el futur anar definint en cada cas el paper dels productes ceràmics en

el context de les comunitats que els van produir i utilitzar, permetent-nos superar l'estadi de les simples especula-

cions a partir dels trets morfo-estilístics per a passar a tenir dades que serveixin de base per a generar coneixement
real sobre on, qui i per què els van elaborar i per tant, esdevenir una via de coneixement real sobre les característi-

ques socioeconòmiques i ideològiques d'aquelles comunitats, objectiu final de tota recerca arqueològica.
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