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L'aplicacio de metodes de datacio absoluta a l'arqueologia ha represen-
tat una autentica "revolucio arqueologica", ja que ha obligat a fer un replan-
tejament de moltes cronologies que havien estat establertes per metodes re-
latius, ensems que ha permes d'establir relacions entre civilitzacions separa-
des en l'espai, perque en general les cronologies absolutes son aplicables a
nivell mundial. Aixi, doncs, ha permes d'incorporar America i Australia en
les cronologies establertes per a Europa, Asia i Africa, i constatar el diferent
nivell de coneixements tecnics d'aquestes cultures. L'us dels metodes de da-
tacio fisico-quimica es relativament recent i encara hi ha un bon nombre de
metodes possibles que es troben tot just en fase d'estudi.

La prirnera data historica de la qual hom to noticia es !'any 3100 abans
de Crist. Aquesta data ha pogut esser calculada a partir de l'observacio d'un
fet astronomic datable realitzada un miler d'anys mes tard, i de les llistes dels
refs egipcis i de la durada de llurs regnats.' Abans i despres d'aquesta data hi
ha molts esdeveniments que cal datar. Actualment, hom creu que els pri-
mers hominids aparegueren ara fa uns tres milions i mig d'anys, data que ha
estat postulada a partir de les restes fossils trobades a !'Est d'Africa i datades
per metodes fisico-quimics. Per a poder seguir 1'evoluci6 de !'home fins al
periode historic cal disposar d'un cronometre que comprengui aquest ampli
interval.
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A la grafica 1 hom ha representat els metodes de datacio absoluta de
que actualment disposa l'arqueoleg, aixi com llur abast. Observeu que com-
porten un periode des de 100 anys fins a mes de mil milions d'anys. Hom
podria pensar que, en disposar d'un nombre relativament ampli de metodes,
el problema de la datacio esta practicament resolt. Malauradament, aquesta
no es la situacio, ja que cadascun d'aquests metodes pot esser aplicat d'una
manera molt limitada a materials arqueologics, i la relacio entre les propie-
tats que hom mesura i 1'edat dels artefactes datats presenta encara forca in-
terrogants i es un camp de recerca obert als laboratoris que es dediqucn a
la datacio.

El punt de partida de tots aquests metodes cal trobar-lo en idees en ge-
neral molt simples, propugnades per fisics o quimics que han estat sensibles
a les necessitate d'altres cientifics de disposar de metodes de datacio. Si con-
siderem el fonament en el qual es basen aquests metodes, hom palesa que la
majoria d'ells estan relacionats amb fenomens nuclears naturals. Tant es aixi
que podem classificar-los en tres grups: metodes no radioactius, metodes
basats indirectament en fenomens nuclears naturals i metodes basats direc-
tament en fenomens nuclears naturals. A la taula 1 donem aquesta classifica-
cio amb tots els metodes pertanyents a cada grup.

ME.TODES NO RADIOACTIUS

Dins aquest grup podem fer una distincio entre el magnetisme roma-
nent natural i els altres metodes basats en canvis quimics.
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Taula 1.

Metodes no radioactius Magnetisme romanent natural
Racemitzacio d'aminoacids
Contingut de N, U i F en els ossos
Hidratacio de l'obsidiana

Metodes basats indirectament en fenomens nuclears - Termoluminescencia
naturals - Ressonancia d'espin electronica

Metodes basats directament en fenomens nuclears - Carboni-14
naturals - Potassi-Argo

- Desequilibris de la serie de l'urani

El magnetisme romanent natural aprofita per a la datacio el fet que la
direccio del camp magnetic de la terra canvia cada decenni. Quan 1'argila o
les roques s'escalfen per sobre dels 700 °C i es deixen refredar en el camp
magnetic de la terra adquireixen una magnetitzacio permanent debil en la
mateixa direccio que el camp magnetic terrestre. Per tant, les ceramiques o
laves que es troben en el mateix hoc on sofriren un tractament termic man-
tenen marcada la direccio del camp magnetic de la terra en aquell moment.

Per a poder transformar la mesura de camp magnetic en edat, cal conei-
xer els canvis en direccio mitjancant una corba de calibratge obtinguda amb
mostres d'edat coneguda. Aquesta corba de calibratge nomes es aplicable en
un lloc geografic concret. Aquest treball ha estat realitzat en diversos llocs,
com Arizona i Nou Mexic, Australia, Bulgaria, Egipte, Anglaterra, Franca,
Grecia, Iran i URSS.2 El fet que aquesta corba hagi d'establir-se amb mate-
rial ja datat fa que no pugui considerar-se realment un metode absolut de da-
tacio. Una altra limitacio del metode es deguda a la possibilitat que tant la
inclinacio com la declinacio del camp magnetic poden repetir-se al cap d'uns
quants anys, com passa a Anglaterra al llarg dels segles XII i XIV, o be que
el canvi sigui tan lent que les imprecisions en la mesura superin les variacions
de la magnitud mesurada. Malgrat aquestes limitacions, el magnetisme ro-
manent natural ha proporcionat resultats utils a 1'arqueologia.

A mes de la direccio del camp magnetic, la seva intensitat tambe varia
amb el temps, la qual cosa proporciona informacio addicional a l'obtinguda
amb la variacio de la direccio i permet, per exemple, de distingir entre dues
dates que presentin la mateixa direccio de camp magnetic.

Els altres metodes no radioactius es basen en canvis quimics, com pot
esser 1'alteraci6 quimica dels ossos o de l'obsidiana. Un metode que es troba
encara en un estadi de desenvolupament, malgrat que a la bibliografia es tro-
ben alguns exemples amb els quals han estat obtinguts bons resultats, es el
metode basat en la racemitzacio d'aminoacids.3' 4 Els aminoacids presents en
les proteines dels organismes vivents, especialment en els mes desenvolu-
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pats, nomes hi son presents en la forma levogira L. En morir, s'inicia una
lenta reaccio de racemitzacio d'acord amb 1'equacio:

aminoacid L aminoacid D

En els fossils han estat trobats aminoacids D i L, i la proporcio D/L
augmenta amb l'edat de la mostra. El temps necessari perque els diferents
aminoacids arribin a un equilibri depen de cada compost. Ja que la racemit-
zacio es una reaccio quimica, i la velocitat de la reaccio depen de la tempera-
tura, cal, doncs, coneixer aquesta variable per a poder aplicar aquest metode
de datacio. Hom suposa, pero, que la temperatura d'enterrament d'una
mostra s'ha mantingut constant i que es la mateixa que factual. Aquesta hi-
potesi limita 1'aplicaci6 d'aquest metode, restringint-lo a epoques no massa
llunyanes. Aquesta tecnica ha estat emprada per a datar ossos, closques i se-
diments. A la taula 2, hom dona Tunica referencia a material datat per aques-
ta tecnica procedent dels Paisos Catalans: els de la cova de Muleta de Ma-
llorca, i es comparen els valors obtinguts amb l'edat establerta per radio-
carboni.

Els ossos tambe poden esser datats d'una manera relativa a partir del
coneixement de Bur contingut en nitrogen, fluor i urani.s El fluor i l'urani
s'incorporen gradualment en els ossos per bescanvi ionic dels OH i del Ca
(II) de 1'hidroxiapatit. La velocitat de bescanvi depen principalment de la
concentracio de fluor i urani en les aigues subterranies que percolen a traves
dels diposits. D'una manera similar, el contingut en nitrogen procedent del
collagen disminueix a mesura que ho fan les proteines. En aquest cas la ve-
locitat depen de la temperatura i de la humitat del jaciment. La mesura de
fluor, urani i nitrogen en una serie de mostres permet d'establir una crono-
logia relativa o posar en evidencia la no-antiguitat d'un os que ha estat atri-
buit a un estrat determinat. En alguns casos ha permes de ratificar 1'antigui-
tat d'un os suggerida per la seva situacio en un diposit.

La datacio d'objectes d'obsidiana pot esser feta aprofitant que aquest
vidre volcanic natural s'hidrata superficialment per difusio. La capa d'hidra-
tacio de l'obsidiana segueix la primera llei de Fick, i el seu gruix pot relacio-
nar-se amb el temps que aquesta mostra ha estat sotmesa a hidratacio. La
constant de proporcionalitat nomes depen de la temperatura, i la capa hidra-
tada to un index de refraccio molt diferent, cosa que facilita la mesura del seu

Taula 2.

Mostra Eclat per racemitzacio Eclat radiocarboni

Cova de Muleta 18.600 anys 18.980+200

(Mallorca) 33.700 anys 28.600+600
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gruix. Aquest metode ha estat aplicat amb exit a mostres de zones calides,

per be que la majoria d'esforcos que hom ha fet han estat dirigits cap a l'es-

tabliment del metode.

METODES BASATS INDIRECTAMENT EN FENOMENS NUCLEARS NATURALS

El segon grup de metodes de datacio es format per aquells que es basen

indirectament en fenomens nuclears naturals, i son la termoluminescencia i

la ressonancia d'espin electronica, ambdues intimament relacionades entre

elles; aquesta ultima es troba encara en un periode d'estudi.

El fenornen de la termoluminescencia fou descrit l'any 1663 per sir Ro-

bert Boyle, el qual observa que, en escalfar un diamant en l'obscuritat, en

contacte amb el seu cos, emetia una lluissor. Tres segles mes tard horn de-

mostra que la termoluminescencia que presenten diversos minerals era de-

guda a l'accio dels elements radioactius que contenien les roques. La radia-

cio ionitzant emesa per l'urani, el tori o el potassi-40, en incidir sobre un so-

lid inorganic no conductor, ionitza els atoms tot alliberant electrons, els

quals deixen forats en el cristall. Els electrons formats poden esser atrapats

en els defectes de l'estructura cristal•lina, de manera que, quan el solid s'es-

calfa, els electrons s'escapen dels Hoes on eren atrapats. Si to lloc una recom-

binacio electro-forat se cedeix energia en forma de radiacio en la zona del vi-

sible. La intensitat de la hum es proporcional al nombre d'electrons atrapats

i en consegiiencia a la quantitat de radiacio ionitzant que ha interaccionat

amb el solid. Per a poder aplicar aquesta propietat a la datacio cal d'una Ban-

da disposar d'un moment en que hom pugui establir el punt zero, i d'una al-

tra poder comprovar que la intensitat de hum es proporcional a 1'acci6 acu-

mulada dels radionuclids.
Un material molt abundant en els jaciments arqueologics es la cerami-

ca, que pot presentar el fenomen de la termoluminescencia. Si una argila es

escalfada a mes de 500 °C, com passa en el proces de fabricacio de ceramica,

aquesta argila perd la termoluminescencia que posseia. En acabar la coccio,

el nombre d'electrons atrapats es nul. Aquesta ceramica conte traces d'ura-

ni, tori i potassi-40, els quals tenen periodes de semidesintegracio tan llargs

que hom pot considerar que la ceramica des del primer moment es sotmesa

a una radiacio constant, i per tant la termoluminescencia natural es propor-

cional al temps transcorregut des que aquesta fou cuita. La termolumines-

cencia tambe pot esser produida per altres causes diferents de la radiacio io-

nitzant. En el context de la datacio arqueologica horn considera veritable

termoluminescencia la produida per radiacio ionitzant, i espuria la produida

per altres causes, com pressio, friccio o llum. En la practica, han estat esta-

blertes tecniques per a suprimir, tant com sigui possible, la termolumines-

cencia espuria.
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A mes de la datacio, l'aplicacio mes important del fenomen de la TL cs
la mesura de la radiacio acumulada en pacients sotmesos a radioterapia o en
persones que treballen prop de fonts quc emeten radiacio ionitzant. En
aquests casos horn empra cristalls de LiF, CaSO4 o CaF2 molt sensibles a la
radiacio.

L'adquisicio de termoluminescencia veritable per part d'una ceramica
no depen solament de l'edat sing tambe de la sensibilitat i de la concentracio
d'elements radioactius en la ceramica i en el sol en que ha estat enterrada.

Per mesurar la TL d'una mostra, horn escalfa aquesta en un forn del
qual es mesurada la temperatura, aixi com la intensitat de la llum emesa. A
la grafica 2 hom representa la corba termoluminescent obtinguda. La sensi-
bilitat de la ceramica es mesurada exposant-la a una dosi de radiacio conegu-
da amb una font artificial. Segons ]a grandaria del gra emprat en la mesura,
gra fi, sensible a la radiacio a, R i y, o inclusions de gra mes Bros, nomes sen-
sibles a la radiacio 13 i y, han estat establertes dues tecniques de mesura-
ment.6,7 Les impureses radioactives son mesurades per via quimica o radio-
quimica. Un cop conegudes aquestes variables, horn aplica 1'equaci6 se-
giient:

edat =
termoluminescencia natural

sensibilitat x dosi radioactiva

L'altre metode de datacio basat indirectament en fenomens nuclears
naturals esta intimament relacionat amb la term oluminescencia, ja que tam-
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be es basa en els electrons lliures creats per la radiacio ionitzant i atrapats en

els forats de la xarxa cristal-lina. L'aplicacio de la ressonancia d'espin elec-

tronica a la datacio fou suggerida l'any 1967, pero el primer treball sobre el

tema no aparegue fins l'any 1975.8 Actualment encara no es una tecnica ru-

tinaria, sing que cada mostra representa un problema particular a resoldre.

Els electrons no aparellats presents a la ceramica en esser sotmesos a un

camp magnetic, orienten el seu moment magnetic paral-lelament o antipa-

ral-lelament al camp magnetic de 1'electroimant en les proportions establer-

tes per la termodinamica, donant dos estats d'espin que no son energetica-

ment equivalents. En esser sotmesa la mostra a una radiacio de microones,

aquestes seran absorbides a un valor determinat del camp magnetic i dona-

ran un senyal R.S.E. proporcional al nombre d'electrons presents. Com en

el cas de la termoluminescencia, la R.S.E. depen del nombre d'electrons, i

per tant, de la sensibilitat de la ceramica, aixi com de la dosi rebuda, per la

qual cosa els problemes que presenten les mesures per termoluminescencia

tambe les presenta la R.S.E. Una diferencia a destacar entre ambdues tecni-

ques es que la R.S.E. treballa a temperatura ambient, i a mes de ceramiques

pot datar materials que es descompondrien per accio de la temperatura, corn

es el cas d'ossos fossils o de fusta petrificada.9 La R.S.E. apareix actualment

com una tecnica prometedora que encara to alguns problemes a resoldre

abans d'esser emprada correntment en datacio arqueologica.

METODES BASATS DIRECTAMENT EN FENOMENS NUCLEARS NATURALS

El tercer grup de tecniques de datacio el constitueixen aquelles que es

basen directament en fenomens naturals. Son, amb gran diferencia, el grup

mes important, i entre totes elles destaca el metode del radiocarboni; tant es

aixi que alguns autorsl° han parlat de 1'arqueologia dividint-la en dos perio-

des: abans i despres d'esser establerta la tecnica de datacio per radiocarboni.

Els radionuclids qua fan possible aquests metodes de datacio son el C-

14, el K-40 i l'U-238, els quals tenen nuclis inestables i tendeixen a passar a

configurations estables mitjancant un proces de desintegracio radioactiva.

L'origen d'aquests radionuclids es diferent; el K-40 i 1'U-238 son isotops ra-

dioactius primitius amb periodes de semidesintegracio molt llargs. Tant el

K-40 com I'U-238 es formaren en el moment de la solidificacio de 1'escorca

de la terra; el C-14, en canvi, es un isotop radioactiu d'origen cosmogenic,

es a dir, es forma a Yalta atmosfera a una velocitat constant a partir de la in-

teraccio dels raigs cosmics amb el nitrogen i s'incorpora com a C02 a I'at-

mosfera i d'alli passa a la biosfera i a la superficie dels oceans.

Aquests tres radionuclids, en esser inestables, es descomponen seguint

les reactions segiients:

[Buell. Soc. Cat . Cien.], Vol. Xl, 1991
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L'urani-238, a mes de descompondre's per aquesta via a Pb-206 esta-
ble, presenta un fenomen de fissio espontania. De cada 2.2.106 atoms, nomes
1 es descompon per fissio, donant dos nuclis pesants d'un pes atomic de
l'ordre de 70 1160. Ambdos tipus de desintegracio son aprofitats per a la da-
tacio.

El gran exit dels fenomens nuclears naturals com a metodes de datacio
es degut al fet que els processos de desintegracio son independents del medi
i tenen Iloc a una velocitat que es proporcional al nombre de nuclis presents
d'acord amb la Ilei fonamental de desintegracio radioactiva:

N=No e).t

N,, es el nombre de nuclis en iniciar-se el proces, N es el nombre de nuclis
en un moment t, a, es la constant de desintegracio, i t el temps transcorregut.

[Butll. Soc. Cat . Cien.], Vol. XI, 1991
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D'aquesta equacio hom dedueix:

I No
t=-ln-

N

que en el cas del C-14, adopta la formula:

N
t=log

N
18.5-103anys

A causa de l'origen cosmogenic i de la seva constant formacio, la pro-

porcio C-14 respecte al carboni total s'ha mantingut constant al llarg del

temps en els diposits de bescanvi de carboni, ja que s'ha establert un equili-

bri entre la seva formacio i la seva desaparicio, almenys pel que fa als darrers

40.000 anys." Aquesta hipotesi de No constant es la que permet, mesurant

N, de calcular l'edat transcorreguda des que un material que conte carboni

ha deixat d'estar en equilibri amb els diposits de bescanvi i la proporcio de

C-14 ha disminuit per desintegracio.

Aquest suposit de No constant es el que mes preocupacio ha despertat

entre els cientifics dedicats a la datacio per radiocarboni, car ha estat com-

provat, per mesurament de mostres de fusta d'edat coneguda per dendro-

cronologia, que la proporcio de radiocarboni ha sofert algunes oscil-lacions

els ultims 7.000 anys, interval per al qual hom to mostres d'edat coneguda

per dendrocronologia. L'edat obtinguda aplicant 1'equaci6 exposada ante-

riorment permet de calcular una edat que es anomenada edat radiocarboni

o edat BP (before present), la qual pren com a present !'any 1950 en honor

al cientific Libby' que fou qui proposa aquesta tecnica com un metode de

datacio, per la qual cosa rebe el premi Nobel l'any 1960. L'edat BP es lleuge-

rament diferent de 1'edat segons el calendari, i actualment comenca a apli-

car-se una correccio a les edats radiocarboni, especialment en aquell interval

per al qual hom disposa d'una corba de calibratge que relaciona edats BP i

edats trobades per dendrocronologia.13

Taula 3.

Mostra Estrat DataBP DataBC Datacal.BC

IAB 101 VII 2870 ± 100 920 ± 100 1360-815

IAB 106 XIII 3150 ± 120 1200 ± 120 1680-1130

IAB 110 XIII 2980 ± 130 1030 ± 130 1565-835

IAB 109 XVII 3500 ± 230 1550 ± 230 2320-1430

IAB 100 IV 3940± 220 1990 ± 220 2915-1965

[Butll. Soc. Cat. Cien.], Vol. XI, 1991
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La datacio per radiocarboni es aplicada a mostres que contenen carbo-
ni, especialment carbo, fustes, ossos, closques , sediments i torbes, i a mos-
tres no mes antigues d'uns 40.000 anys. Com a exemple de dates obtingudes
pel metode del radiocarboni en mostres trobades a Catalunya, a la taula III
hom dona les dates trobades per a la cova de les Pixarelles de Tavertet (Oso-
na), en una excavacio dirigida per una de les autores d'aquest article i que
han establert una serie cronologica que abasta des del Neolitic final fins al
Bronze final , datacions poc usuals en els treballs arqueologics catalans.
Aquestes datacions han estat dutes a terme al laboratori de radiocarboni de
la Universitat de Barcelona - Institut d'Estudis Catalans - Departament de
Cultura.

Aixi com el radiocarboni aprofita per a la datacio la possibilitat de co-
neixer No i N, la datacio per potassi - argo fa us del fet que a mesura que de-
sapareix el radionuclid pare, el K-40, va apareixent un nucli fill, l'arg6-40.
La quantitat d'argo-40 tambe pot relacionar - se amb el temps transcorregut,
d'acord amb 1'expressi6:

= antD N (etit _ 1)

on D es el nombre de nuclis d 'arg6-40 i N el de potassi - 40 en el moment do-
nat, on a'Ar es la constant de desintegracio del proces K-40 / Ar-40 i X es la
constant global de desintegraccio del K-40 per ambdos processos possibles
i t es el temps transcorregut.

Per a poder aplicar aquest metode de datacio, cal que el sistema en el
qual to lloc la desintegracio sigui un sistema tancat en el qual no hi hagi per-
dues d'argo per volatilitzacio ni incorporacions d'argo-40 procedent de 1'at-
mosfera. Aquesta ultima cond1ci6 limita en general l'aplicacio d'aquest me-
tode a mostres mes joves de 10.000 anys. El punt 0 es pres quan les condi-
cions son tals que tot l'argo existent es eliminat de la mostra , en general ro-
gues volcaniques , les quals en estat de fusio , o sigui , en el moment de forma-
c'6, Posen el cronometre a zero. L'elevat valor de la constant de desintegra-
cio fa que aquest metode sigui nomes aplicable a mostres molt antigues, la
qual coca n ' ha limitat 1'6s a 1'arqueologia , essent, en canvi, un metode molt
bo i ben establert amb grans aplicacions en el camp de la geologia . Dc tota
manera, el metode del potassi - argil ha estat molt util per a establir 1'escala
del temps per a les primeres etapes de 1'evoluci6 dels hominids a I'Africa. La
concurrencia fortuIta de 1'existencia de diposits piroclastics interstratificats
amb restes d'hominids ha permes d'aplicar el metode per a datar les prime-
res restes que evidencien cultura humana a Pest d'Africa i que son ics mes
antigues del mon. Les dates que hom hi obtingue foren de prop de 2 milions
i mig d'anys.14, IS

Les series de l'urani han donat tambe lloc a metodes importants de da-
tacio geologica . El basat en els desequilibris de la serie de l'urani esta mos-
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tant - se prometedor per a l'arqueologia , ja que cobreix un interval entre

20.000 1250.000 anys . 16 Aquest metode es basa en la mesura de l'activitat de

l'urani-238 i de dues de les seves filles, l'urani -234 i el tori - 230. Quan un

compost to urani, a mes del radionuclid 238, conte tots els procedents de la

seva desintegracio amb els quals ha arribat a l'equilibri secular. La diferent

solubilitat dels compostos d'urani i de tori permet que es produeixin pro-

cessos de fraccionament . Aixi en la formacio d'un diposit sedimentari , l'ura-

ni soluble queda en part retingut , mentre que el tori mes insoluble en medi

neutre en queda exclos . Es produeix aixi una situacio de desequilibri, ja que

en un moment donat un diposit sedimentari nomes conte el radionuclid

pare; aquesta operacio es la que posa el cronometre a zero.

A partir d ' aci, hom pot mesurar la quantitat d'urani -234 i de tori-230

que es va formant per desintegracio de l'urani - 238. A causa del mes llarg pe-

riode de semidesintegracio de l'urani - 234 (2.48 • 105 anys) respecte al tori-

230 (7.5 • 104 anys ), hi ha un periode de desequilibri en el qual les propor-

cions relatives dels radionuclids son funcio del temps transcorregut des que

es forma el diposit sedimentari . L'equacio que relaciona la rao tori-230 /

urani -234 amb el temps es la seguent:

1 e X230 t 1 X
230Th / 234U

-
+ ( 1- ) 230 (1- e(k230 X23 <) t)

234U / 238U 234U / 23813
X230 - '234

on 230Th /
234U 1234U / 238U son les relacions d'ambd Os isotops, X230) X234 son

les constants de desintegracio del tori-230 i de l'urani-234 respectivament,

i t el temps transcorregut. La complexitat de la relacio obliga a realitzar el

calcul de l'edat amb l'ajut de l'ordinador. Aci a Catalunya, molt recentment

han estat datats per aquest metode uns travertine procedents de 1'Abric Ro-

mani (Capellades, Anoia) amb resultats forca satisfactoris.l7

Aquest metode es aplicable a diposits sedimentaris principalment, per

be que tambe ha estat aplicat a ossos a causa de 1'equilibri de bescanvi entre

calci i urani ja comentat abans i que tambe produeix un fenomen de desequi-

libri radioactiu. En qualsevol cas, la datacio d'ossos nomes donara resultats

fiables en condicions de bescanvi rapides; altrament hom obtindra nomes

una edat minima possible.
Tots aquests metodes basats directament en fenomens nuclears natu-

rals daten un fet relacionat amb aquell del qual hom vol coneixer l'edat; per

exemple, en el cas del radiocarboni, la datacio d'una fusta indica el moment

en que 1'arbre fou tallat, pero no pressuposa res sobre una possible reutilit-

zacio de la fusta o sobre el fet que cada anell de l'arbre to un contingut en ra-

diocarboni propi de l'edat en que es forma. La relacio correcta entre el fet

historic i la mostra datada es primordial per a establir una cronologia verita-

ble. En el cas de la datacio mitjancant el desequilibri de les series de l'urani,
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es indispensable el criteri del geoleg a l'hora d'establir la validesa de la mos-
tra per a la datacio.

L'altre proces de desintegracio de l'urani-238, el de fissio, dona floc a
un altre metode de datacio amb el nom d'empremtes de fissio. En fissionar,
1'urani-238 emet uns fragments que son extremadament energetics, els quals
provoquen danys en la cel•la cristal-lina que conte urani. El dany ocasionat
pels fragments de fissio son submicroscopics, pero poden fer-se visibles i es-
ser comptats al microscopi mitjancant un proces de dissolucio diferencial.
La fusio associada a la formacio de toques volcaniques o en el proces de fa-
bricacio de ceramica elimina les empremtes existents, per la qual cosa hom
pot considerar que es posa el cronometre a zero. La relacio entre el nombre
d'empremtes i el temps depen del nombre d'atoms d'urani i de les constants
de desintegracio de l'urani-238 per fissio o pel proces normal, d'acord amb
1'expressi6:

T = -N [exp ( Xt) -1 ]
k

on T es el nombre d'empremtes, XF la constant de desintegracio per fissio,
2. la constant de desintegracio normal, N el nombre d'atoms d'urani-238 i t
el temps.

El petit valor de 2.F fa que siguin necessaris uns mil anys perque una
mostra amb 1 ppm d'urani presenti 550 empremtes per cm3, de les quals no-
mes 0,3 son observables a la superficie. Aquest fet limita 1'aplicaci6 d'aques-
ta tecnica a mostres de ceramica no gaire antigues que tinguin menys de 10
ppm d'urani, quantitat poc frequent.

Amb paciencia han estat datades ceramiques d'uns 4.000 anys d'anti-
guitat amb un contingut de nomes 3 ppm d'urani.18 El metode de les em-
premtes de fissio es aplicable a objectes d'obsidiana o pumita i a inclusions
cristal•lines de ceramiques sense limit superior d'edat.

Tots els metodes descrits porten associades unes tecniques de laborato-
ri la descripcio de les quals s'escapa de l'abast d'aquest resum. Ara be, en el
cas del radiocarboni hem de distingir dos metodes de datacio que si be son
basats en el mateix principi, empren dues tecniques completament diferents.
El metode classic mesura el nombre de particules [3 emeses en el proces de
desintegracio radioactiva. A causa del relativament llarg periode de desinte-
gracio, 5.730 anys, el nombre de particules emeses en el periode de comptat-
ge del laboratori es petit, la qual cosa obliga a emprar una tecnica a 1'escala
macro amb mig mol de carboni en cada determinacio.

Actualment horn esta establint una nova tecnica de datacio per radio-
carboni que mesura directament la relacio carboni-14 / carboni-12 mitjan-
cant un espectrometre de masses. Aquesta tecnica, que es coneguda de fa
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temps, no podia esser aplicada al mesurament de carboni-14 per la dificultat
experimental que presentava la separacio d'aquest radionuclid de nitrogen
estable amb el mateix pes atomic i amb una abundancia deu mil vegades su-
perior.

L'us d'acceleradors de particules ha permes de donar als ions obtinguts

en una font d'ionitzacio d'un espectometre de masses molta mes energia, i

d'emprar uns detectors de particules capacos de discriminar ions en funcio

de llur massa i de llur nombre atomic. A mes, la mateixa tecnica permet de

suprimir o separar carboni-14 de nitrogen-14 i d'altres isobars presents,

com 13CH.19 Aquesta tecnica es en plena face de desenvolupament, pero esta

adquirint una gran importancia, especialment en els estudis sobre cosmonl -

clids.

Tots els metodes descrits donen una visio de les diferents possibilitats
de datacio de les quals pot disposar l'arqueoleg, per be que cal remarcar que
aproximadament un 90% de les datacions a l'arqueologia es fan mitjancant
el metode del radiocarboni. Actualment, a Catalunya hi ha un laboratori de-
dicat a la datacio arqueologica pel metode del carboni-14 que empra la tec-
nica de mesurament de la radiacio feta per centelleig liquid. Aquest labora-
tori ha sorgit gracies a una col-laboracio entre la Universitat de Barcelona,
l'Institut d'Estudis Catalans i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
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